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ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING
Fornlämning : 320, 321
Fastighet: Bj ästa 6;2 II och 55;1 IV
Socken; Nätra
Kommun:ÖrnsköJdsvik
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Landskap; Angermanland
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De bevarade delarna av Raä 320 från no rdost.
Foto 97 SF 220:21 av Lennart Forsberg.
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Länsmuseet Väslernorrland box 2043,87 102 Härnösand, tel 06 11-88600, fax
06 11-18730, E-po st museet@ylm.se

Uppdragsenheten Lennart Forsberg, Ola George

KMVA, Kultur miljövå rd och Arkeologi
Djuphamnsvägen 7. 87 145 Härnö sand

Tel: 0611-55 51 52 eller 53, mobil: 070-340 4 J 77
Fax: 0611-144 13. e-post: Ibf@kmva.y.se

Lennart Forsberg. Ritha Jonsson och Ola George
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Kan a I Utdrag ur Topografi ska karta n 191 SO, skala 1:50 000

Sammanfattning

•

På upp dr ag av Länsstyrelsen har Län smuseet Västernorrl and genomfö rt
en förundersökning av två fornl ämningar Raä 320 och 32 1 i Nät ra socken
Ångermanland . Rapponen har på u ppdrag av Län smuseer Västern orrland
sa mmanstä llts av Kl\1VA, Kulturmiljö vår d oc h Arkeologi i Härnö sa nd .
Förunde rsökningen utfördes med anledn ing av au en g rustä kt beläg en
inom fastigheterna Bj åsta 6 1 och 55 1 skulle återstallas efter avslutad
t äkt verk samhet.
Av raä 320 återstod end ast enstaka skörbrä nda stenar . En bryne som
påträffade s inom fornl ämn ingen tillvar atogs. Av Raa 32 1 återstod en ca
120 m' sto r yta som ej had e banat s av . I raskanlen intill påt räffad es
skörbrä nda stenar och brända ben , vid provgrep sgravnin g i den bevarade
delen av lämningen påt räffades skö rbränd sten. De ben oc h ett bryne som
hittades tillvaratog s.
En slutun dersökning av resterna av Raä 32 1 innan schåkningsa rbe tena
påbörjas bed öms so m nöd vändig .
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Arkeolog isk förundersökning
Inledning

•

Anledninge n till fö rundersö kninge n är att g rustäkten, som är belägen ino m
fastighete rna Bjästa 6 2 11 oc h Bjästa 55 1 IV, skulle åte rställas efter
avs lutad täktverksamhet. I samband med Riksan tikvar ieämbetets
fornminnes invente ring för ekonomiska karta n registr erades 1990 en
skärvstensföre ko mst (Raä 320) och en bo plats (R aä 32 1). Båda
fornlämningarna var do ck kända seda n tidigare. Dessa bo platser
registrer ades första gå nge n 1979 oc h redovisad es i samband med en
trebetygsuppsat s i arkeologi vå rter minen 1981 (Pettersson, Len a).
Förunder sökningen har utförts av personal från Länsmuseet
Väs te morrla nd unde r arbets ledning av Len nart For sberg . Undersökninge n
har utförts på uppdrag av Län sstyrelsen i Västernorrlan ds län, so m också
är kosm adsansvarig.

Förutsättningar för undersökningen
Natur- och kulturmiljö
Området utgörs aven tydligt markerad åsrygg men dä r grustaget nu utgör
ett mark ant ingrepp i naturm iljö n. O van grustagskanterna är
vegetationssk ikte t av ba nat ino m ett o mråde på up p till 50 m bredd från
g rustäktskanten. And ra ex ploateringsingrepp i området utgör de n
kraftledn ingsgat a so m löper i VNV
riktn ing längs täkt ens NO sida .
Om givande marke r utgörs av skogsmar k huvud sakligen beväxt med
barrträd. Den o mgiva nde naturmiljön med ås rygg i skogsmark utgör ett
typiskt läge för ku1turlämningar frå n sten- och bronsålder . Nivåe rna över
havet varierar från ca 45 - 60 m oc h antyde r att lämningarn a. o m de har
va rit havsbundna, tillhör tidsperioden yngre stenålder till äldre bro nsålder

-osa

(c04200- 1000 f. KL)

Syfte och metod
Syftet med föru nde rsö kningen var att påvisa fo rnlämninga rnas utbre dning ,
o mfatt ning oc h kar akt är inom de ytor so m komm er alt tas i anspråk för
åte rställa nde av täkten . På gru nd av att täkt verk samheten har pågått
kont inuerligt fram till idag an sågs risken överhä ngande att de sed an 1979
registrer ade fornläm ningarn a nu sku lle vara helt förstörda. Med endast
några få undantag har sa mtliga yt or närm ast täkt kanterna fått
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vege tatio nssk iktel av banat allt ifrån 10- 50 ffi från nuvarande täkt kant.
Sa mtliga ytor dä r vegeta tio nstäc ket banats av har unde rsö kts ge no m
enbart inventering. Provgro par bedö mdes inte som nöd vändiga på de
platser dä r vegetationståeket redan var bo rtauer. Endast inom de
begrä nsade )10r dä r vege lationstäckel ännu fanns kvar g rävdes
provgropar

-

-

Kulturhistorisk översikt

•

De reg istrerade fornlämni ngarna ligger i dag mellan 45-65 m ö h. De
ligger inom det invent ering so mråde som Lena Pettersso n (Edblom) hade
som utgångspunkt för sin trebetygsuppsatts i arkeologi och so m ho n
redovisade 1981. Om rådets åsryggar har, liksom åsar i övriga delar av
landet, i mycket hög utsträckn ing utnyttjats av de n forh istoriska
människan. Många lämningar har därför forstörts vid grustäkte r ut an an
någo n dokumentat ion ägt ru m. Enstaka havskustboplatser läng s
norrlandsku sten har unde rsö kts men kunskapsläget bet räffande de
kus tanknu tna boplatserna är fortfarande dåligt ( Baudou 1992. sid 99 fl).

Redovisning av förundersöknin gen

Fältarbetet
Läng s grustä ktens kanter påt räffades vid ok ulär besiktning skö rbränd sten
på ett flertal ställen inom de o mråde n so m bedömd es vara reste r efter de
sen tidigare registrerade fornl ämningarna Raä 320 oc h 32 1. Ino m Raä 32 1
påt räffades ett o mråde dä r vegetat io ns-skikte t fortfarande fanns kvar. Här
hittades brända ben oc h skö rbränd sten läng s raskante n. Vid
provgropsgrä vning inne i området påträffades ytterligare skö rbränd sten.
Yta n o mfatt ar ca 120 m' (triangelfo rmat ca 15 x 8 m) och den är beväxt.
framförallt med mindre tallar. Utanför de nna yta men inom det markerade
fornlämningso mråde t för Raä J 21 tillvaratogs ett bryne
Av fornl ämning Raä 320 återstod endast spridda skö rbrända stenar. Ett
bryne (?) tillvaratogs inom det område som bedömdes utgö ra rest efter
boplatsen.

Samm anfattande resultat
Ino m Raä 32 1 har konstaterats en bop latsrest med o rört veg etat ionsskikt
so m omfattar ca 120 m'. Bo platsresten ligger i direkt anslutn ing till
raskant en och ko mmer att påverkas av återställninasarbetena för täkten.
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Boplatsindikation ern a utgörs av ens taka skö rbrända stenar so m påtr äffats
i provgropar oc h i täktk anten har tillvatagits brä nda ben .
Boplatsen Raå 320 var vid u ndersökningst illfallet helt förstörd då
bo plat sen s ytski kt sc haktats bort .

Atgärdsförslag

•

De boplat ser i regionen som är beläg na på åsarna är nästintill ou tfo rskade .
De tillhör ste n och bronsåldern beroende på vilken höjd de ligge r över
havet då de för modligen haft havsank nytning . Bro nsålderns
begravningsplatser är i viss mån kända ge nom de kuströ sen so m finns.
Boplat sern as lägen och i synnerhet karakt är är däremot dåligt känd a,
likaså när ingsfå ng vad gäller djuhållningens, sädesodli ngens oc h jakten
oc h fisket s ande l av ekonomin.
Kl\1VA fö reslår att den mindre yta n med bevarat ytjordskik t på ca 120 m)
under sö ks oc h tas bort innan schaktninge n vid återställ ningsarbetena
sätter igång .

Fornläm ningsbeskrivningar enligt Raä:s fornlämningsregister
Raä 320 : Skärvste nsföre mo mst belägen 45 m ö h. Med något oklar
begränsning på ett 100 x 10 ffi stort område med avba nad mark intill
sa ndtäkt. Skärvste n förekom ställvis. Ett brän t ben tillvaratogs. Inom
ungefar sa mma område har Lena Pett ersson t illvaratagit kera mik magrat
med kva rts.asbestke ramik. avs lag av kvart sit oc h brä nda ben .
Raä 32 1: Boplats utan synlig anlägg ning, uppgift om. Lena Pettersson
skall ino m ett 40 x 120 m sto rt områ de (N-S) intill san dtä kt ha tillvaratag it
keramik mag rad med kvarts, asbest keramik. avslag av kvartsit oc h bränd a
ben . Vid inventer ingstillfallet 1990 konstaterades ett fåtal skärvstenar.
O mrådet bestod av avba nad mark vid en sand täkt. T roligen har sto ra
delar av bo platsen förstö rts i sa mband med sandtäkten, särskilt i Sö delen.

Tekniska och administrativa uppgifter
Län sstvrelsens d nr 220-\ 0965-96
Län smuseets dnr: 524/97

KMVA dnr: 7/98
Län: Västernorrland

Landskap: Ångermanla nd
Kommun : Örnsköldsvik
Socken: Nätra
Fastighet: Bjästa 6 2 11, Bjästa 55 1 IV
Belägenhet enl eko nomiska kartan Raä 320. X 70 14,907 Y 1634.848
Rikets nät.
Belägenhet enl ekonomiska kartan Raä 321: X 70 14.979 Y 1634,714
Rikets nät.
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Fältarbetstid. 22-23/ 10- J997
Personal: Lennart Forsberg, Ola George
Dokumen tation smaterialet förvaras på Länsmuseet Västernorrl and
Tidigare fynd: Kvarts- och asbestmagrad keramik, kvartsita vslag och
brända ben (Raä 320 och 32 1)
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Pett ersson (Edblom) Lena. Odlingsbyggd-fångstmark. Några synpunkter
på näringsförhållanden utmed norrlandskusten under sten- oc h bronsålde r.
Uppsats för C I i Arkeologi särskilt nordeuro perisk. VI 1981. Umeå
universitet, institutionen för arkeologi.
Baudou, B. 1992. Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv.
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FOTOLI STA
Film 97 SF 220 20·22
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