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Tekniska uppgifter
Län: Norrbotten
Landskap: Lappland
Kommun: Pajala
Socken: Junosuando
Fornlämning: Raä 10, 13, 21, 22, 25, 28, 34, 39, 98, 97
Ek. karta: 29L 0-1 i-j Kangosfors, 29L2-3 i-j Hukanmaa
Länsstyrelsens (beslut) dnr: 431-8094-04
Norrbottens museum dnr: 375-2004
Uppdragsgivare/finansiär: Vägverket, Region Norr
Typ av uppdrag: utredning
Fältarbetsledare: Åsa Lindgren
Fältpersonal: Mats Johansson, Åsa Lindgren
Rapportansvarig: Åsa Lindgren
Fältarbetstid: 4 dagar, 5-8 juli 2004.
Fyndhantering: ½ h
Rapporttid: 36 h
Koordinater: X750 35 00/Y179 28 00 - X751 32 00/Y179 17 00
Höjd över havet: 215-260 m
2
Utredd yta: 2 x ca 8,5 km x 10 m okulärbesiktigade, ca 30 m sökschakt (6 st)
Fynd: 1 kvartsitskrapa tillvaratagen
Foto: Acc nr: 2004:101:1-20 (Bilaga 6)
Analyser: Datering: Dokumentationsmaterial: Fältanteckningar, originalritningar och originalhandlingar förvaras i
Norrbottens museums arkiv. Fyndet förvaras i Nbms föremålsarkiv i väntan på fyndfördelning.
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Sammanfattande inledning
Norrbottens museum har den 5-8 juli 2004 utfört en arkeologisk utredning längs väg 886, mellan Kangos och
Hukanmaa. Utredningen utfördes på begäran av Vägverket, Region Norr, efter beslut av Länsstyrelsen i
Norrbottens län (431-8094-04). Arbetet utfördes av Åsa Lindgren och Mats Johansson.
Resultat i korta drag
Två nya kulturlämningar i form av bläckade träd påträffades i anslutning till vägen. I övrigt kunde konstateras
att fyra sedan tidigare kända fornlämningar återfinns inom utredningsområdet. Två av dem återfinns på den
västra sidan av vägen och kan eventuellt undvikas genom breddning endast mot öster. De andra två har en
trolig utbredning på ömse sidor om vägen och kommer således att beröras av den planerade breddningen.

Syfte och frågeställningar
Enligt arbetsplanen var utredningens syfte att konstatera förekomst av fasta fornlämningar inom angivet
område längs den aktuella vägsträckningen. De forn- och kulturlämningar som berörs av vägarbetet skall
märkas ut, liksom deras skyddsområden.
Frågeställningar:
• Vilken status och utbredning har tidigare registrerade lämningar?
• Finns fler lämningar i området, vilken status och utbredning har dessa?
• I vilken omfattning kommer lämningarna att beröras av det planerade vägarbetet?
• Hur stort skyddsområde behöver lämningarna för att förståelsen för dem bibehålls?

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är beläget på östra sidan Lainio älv mellan Kangos och Hukanmaa, ca 5 mil NV om
Pajala (se bilaga 1). Landskapet är relativt flackt längs älven och vägen, med sandiga moränkullar och mindre
myrstråk som bryter in där emellan. Undersökningsområdets höjd över havet ligger på 215-260 m. Hela
området är beläget ovan högsta kustlinjen vilket gör det teoretiskt möjligt att det här kan finnas lämningar
från senaste istiden och framåt. Den dominerande vegetationstypen längs vägen är ”barrskog av frisk ristyp”
med inslag av torrare partier med ” barrskog av lavristyp” (SvS benämning).

Historik och kända forn- och kulturläminngar
Området (Ekonomiskt kartblad 29L 0-1 i-j och 29L 2-3 i-j) var föremål för Riksantikvarieämbetes fornminnesinventering 1993. Längs älven och vägen har ett flertal forn- och kulturlämningar registrerats. Dessa
består av fångstgropar, boplatsvallar, kokgropar, boplats av stenålderskaraktär, skärvstensförekomster och en
fyndplats för nordbottniskt redskap. Kulturlämningarna utgörs av tjärdalar. Flera lämningar ligger i nära
anslutning till vägen och någon kan antas vara delad av vägen.
En utredning utfördes 1998 inför förbättring av väg 886 mellan Hukanmaa och Keräntöjörvi, d v s
sträckan norr om nu aktuellt utredningsområde (Nbm dnr 1998/0663).

Arbetsbeskrivning
Utredningen omfattade inventering inom 10 m på vardera sida om befintlig väg längs en ca 14 km lång
sträcka. Sträckor med myrstråk var undantagna av länsstyrelsen utifrån kartstudier och ytterligare tre avsnitt
bedömdes i fält rimligen inte innehålla lämningar, så totalt utreddes ca 8,5 km.
I enlighet med arbetsplanen utfördes utredningen i två moment, där det första innefattade okulär
besiktning med hjälp av jordsond. Tidigare kända lämningar kontrollerades och markerades i fält. Själva
lämningen markerades med ett rött och ett fornlämningsband medan skyddsområdet endast markerades med
fornlämningsband.
I det andra momentet togs totalt sex provgropar upp med maskin fördelat på två av fornlämningslokalerna (se nedan). Schakten mätte ca 5 x 1 m och grävdes intill 0,2 m djupa.
Dokumentation utfördes genom fältanteckningar, planritningar vid de schaktade lokalerna, samt digital
fotografering (acc. nr 2004:101:1-20).
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Undersökningsresultat
Vid utredningen påträffades två nya kulturlämningar i form av bläckade träd varav den ena har en stämpel
och den andra kan vara en barktäkt (se bilaga 2 och 4). Dessa ligger ca 10-15 m Ö om vägen och kan komma
att beröras av vägbreddningen. De har dock inte getts fornlämningsstatus på grund av ringa ålder respektive
skada och grad av förmultning.
I övrigt konstaterades endast tidigare kända lämningar inom det planerade vägbreddningsområdet. De
lämningar som nämns i texten finns markerade på kartan i bilaga 2 och beskrivningar återfinns i bilaga 3.
Lämningar inom utredningsområdet
De lämningar eller skyddsområden som ligger inom utredningsområdet är Raä 28 (boplatsvall, 13 m V om
vägen), Raä 25 (boplatsvall, omedelbart V om vägslänt, fångstgrop och kojgrund ca 30 m V om väg), Raä 22
(boplatsmaterial, påträffat på ömse sidor vägen, i befintlig vägslänt och strax ö därom), Raä 98
(skärvstensförekomst, 11 m V om väg, samt mindre förekomst i Ö vägslänt).
Lämningarnas utbredning
Vid Raä 25:2 togs sökschakt upp på grund av lämningens osäkra karaktär (bilaga 5:1). Boplatsvallen är delvis
övertäckt av schaktmassor från vägen och något otydlig. Boplatsmaterial kunde inte påvisas i det upptagna
schaktet, varför denna lämning fortfarande är något osäker. Den är dock registrerad som fornlämning. Två
sökschakt togs upp på Ö sidan om vägen, med samma resultat.
Vid Raä 28 togs sökschakt upp mellan lämningen och vägen för att se om boplatsmaterial kunde
påvisas i den planerade vägslänten (se bilaga 5:2). I schakten framkom dock endast sand. Terrängen på Ö
sidan av vägen är låglänt och fuktig.
Inom det område som registrerades 1993 för boplatsen Raä 22 kunde endast ett kvartsavslag
återfinnas. Däremot framkom en del av en kvartsitskrapa i vägkanten längre mot N och ett kvartsitavslag i den
V vägslänten. Kvartsitskrapan togs tillvara.

Fig. 1. Raä 22 norra delen.
Kvartsitskrapan påträffades i vägslänten bortom den stora
tallen. Gropen/boplatsvallen återfinns SÖ om samma tall.

Fig. 2. Raä 22 där boplatsmaterial påträffats vid
fornminnesinventeringen 1993.

Ytterligare kvartsbitar påträffades i en stickväg invid en täkt V om vägen, i anslutning till den sandås där Raä
21 (en boplatsvall och en boplatsgrop) återfinns ca 100 m från vägen. Det är sannolikt att Raä 21 och 22 hör
ihop. I vallen till den grop som noterats som eventuell naturbildning NÖ om Raä 22 (se bilaga 3) kunde
antydan till dubbel markyta ses vid sondning, varför det möjligen rör sig om en boplatsvall/boplatsgrop. Den
är dock otydlig och bör utredas närmare. Boplatsområdet utvidgas mot N där det avgränsas av ett myrstråk.
Mot Ö och S kan dess utbredning ej fastställas utan vidare undersökning. Dock finns en naturlig avgränsning
även mot S i form av en brant sandås i Ö-V riktning och S om denna ett myrstråk. Boplatsen är markerad i sin
längd i den Ö vägslänten. På den V sidan av vägen är fyndplatsen för kvartsitavslaget markerat.
Raä 98 utgörs av en skärvstensförekomst som återfinns ca 11 m V om vägen. Stenarna som
registrerades 1993 ligger inte in situ utan i schaktmassor, troligen från vägbygget. Vid föreliggande utredning
påträffades ytterligare skörbrända stenar i en nyligen? schaktad yta ca 20 m N om Raä 98, samt i den Ö
vägslänten. Även detta område är markerat längs vägslänten och vid fyndplatserna för de skörbrända stenarna.
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Lämningar i anslutning till utredningsområdet
Utöver de lämningar som ligger inom utredningsområdet har även sådana lämningar som ligger lite längre
bort från vägen markerats med skyddsområden i fält. Dessa är Raä 34 (tjärdal, ca 22 m Ö om väg), Raä 10
(tre boplatsvallar och en boplatsgrop, ca 50 m V om väg), Raä 97 (boplatsvall, ca 40 m V om väg), Raä 13
(två fångstgropar, ca 40 m V om väg), Raä 39 (fångstgrop, ca 60 m V om väg, intill stickväg).
Lämningarnas utbredning
Tjärdalen Raä 34 ligger relativt nära den planerade vägslänten. Dess skyddsområde har dock liten utbredning
på grund av tjärdalens ringa storlek och att ytterligare lämningar inte finns i närheten.
Vad gäller Raä 10 och 97, är deras topografiska läge sådant att de anknyter till det myrstråk som
återfinns ytterligare mot V. Marken i området mellan lämningarna och vägen är fuktigare och utgör inte något
bra boplatsläge. Lämningarnas skyddsområde har markerats utifrån markens beskaffenhet och ligger ca 20 m
V om planerat vägbreddningsområde.
Fångstgroparna Raä 13 och 39 ligger inte så långt från skärvstensförekomsten Raä 98 och kan ha
samband med denna. Raä 39 ligger omedelbart intill en stickväg och har därför markerats med skyddsområde
och i vägkanten, trots avståndet till väg 886.

Sammanfattande diskussion
Av de lämningar som ligger inom utredningsområdet kan de två boplatsvallar (Raä 25:2 och 28) som ligger
på västra sidan bevaras genom att vägen breddas endast mot öster. Sökschakt togs upp på den Ö sidan av
vägen vid Raä 25:2 och i schakten framkom endast sand. Vid Raä 28 är terrängen låglänt och fuktig och utgör
inte något bra boplatsläge.
Vad gäller boplatsen Raä 22 är dess utsträckning okänd och endast sparsamt med material har
påträffats i det utvidgade området. Dock har boplatsmaterial påträffats på ömse sidor om vägen, varför det ej
går att undvika genom att bredda endast på en sida. En förundersökning blir nödvändig om den planerade
breddningen skall kunna utföras. Detsamma gäller vid skärvstensförekomsten Raä 98.
Det bläckade trädet och stubben har inte getts fornlämningsstatus på grund av deras ringa ålder
respektive dåliga skick. De ligger i utkanten av utredningsområdet och torde kunna bevaras på plats. En
breddning endast mot Ö gör dock att de riskerar beröras.
I Arkeologi i Norrbotten - En forskningsöversikt efterfrågas en specialinventering med inriktning på
bostadslämningar i inlandet (s 34). I området kring Kangos finns en stor mängd boplatsvallar och
boplatsgropar och ett par av dem återfinns inom aktuellt utredningsområde. En undersökning av dessa
lämningar skulle bidra till kunskapen om inlandets boplatser, deras organisation och resursutnyttjande.
Luleå 2004-07-21
Norrbottens museum
Kulturmiljövård och dokumentation

Åsa Lindgren
Arkeolog, projektledare
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Fotolista
Arkeologisk utredning, väg 886 Kangos - Hukanmaa, 5-8 juli 2004, projekt Y330
Pajala kommun, Junosuando socken, Lappland, Norrbottens län
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Objekt
Raä 97, boplatsvall ca 40 m från vägen
Raä 10, boplatsvallar översikt från vägen
Bläcka i torrstubbe
-”- ” - , med vägen i bakgrunden
Bläcka med stämpel
-”- ” - , på bilden ses Mats Johansson, Nbm, vägen i bakgrunden.
Raä 22, boplats vid fyndplats av kvartsitskrapa
- ” -, plats för boplats registrerad 1993
- ” -, översikt, boplatsens NÖ del
- ” -, översikt boplatsens SÖ del
Raä 28, boplatsvall, område mellan väg och fornlämning
- ” -, översikt
-”Raä 25, boplatsvall
- ” -, översikt
- ” - motsatt vägbank, på bilden ses Mats Johansson, Nbm
Raä 21, boplatsvall skadad av plantering
-”-

Taget från
vägen i ÖNÖ
vägen i SÖ
Ö
”
NÖ
Ö
Ö
NÖ
NÖ
V
SV
NV
Ö
SÖ
SV
Ö
SÖ
SV
NÖ
Ö

Fotograf
Åln
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

