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1. BAKGRUND
Tisdagen 1990-05-15 påträffades under Riksantikvarieämbetets fomminnesinventering i
Västerbottens län ett drygt 800 m långt boplatsområde längs Botsmarkssjöns östra strand
(ekonomisk karta 21K 6d BOTSMARK). Lämningarna bestod framför allt av rikliga
mängder med skärvsten, men också av brända ben samt avslagsmaterial av kvarts och
olika bergarter. Boplatslämningama återfanns mestadels i erosionskanter nära strandkan
ten och i vattenbrynet samt på en allmän badplats, Sanabadet.
På badplatsen, i boplatsområdets norra del, lokaliserades bland annat en delvis sönder
körd skärvstenspackning och ett antal skärvstenskoncentrationer med såväl avslag som
brände ben. Skärvstenspackningen låg mycket utsatt vid en upptagsplats för bryggor, och
den kunde lätt raseras ytterligare.
Boplatsområden av denna storlek är - än så länge - relativt okända i denna del a v
Västerbotten. Geografiskt sett representerar Botsmarkssjön ett mellanområde. Sjön ligger
något för långt in i landet och alltför högt över havet för att ha kunnat hysa en kustbunden
bosättning. Den ingår inte heller i något av de större älvarnas sjösystem.

Fig. l.

Skiss över det drygt 800 m l ånga boplats
området Raä 330, Sävar socken, längs
Botsmarkssjöns östra strand.
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2. SYFTE
Undersökningens primära syfte var att dokumentera och erhålla information från delvis
förstörda och till viss del hotade anläggningar.
Utgrävningen av den delvis förstörda skärvstenspackningen syftade i första hand till att
fastställa anläggningens typ. Om det skulle visa sig vara en kokgrop innehållande kol,
skulle prover tas för C14-analys.
En av skärvstenskoncentrationerna undersöktes. Avsikten var att studera i vilken grad
skärvstenskoncentrationen motsvarades av en anläggning, och i vilken mån anläggningen
var bevarad, trots ett frekvent markslitage. Dessutom skulle eventuellt kolmaterial tillvara
tas för att erhålla ytterligare en datering av boplatsen.
Ett vidare syfte med undersökningen var att öka kunskapen om bosättningsmönstret
under stenåldern i ett relativt kustnära inlandsområde mellan de större älvdalarna.
I syfte att insamla ett för boplatsen representativt ben- och stenmaterial har viss ytplock
ning över ett större område genomförts. Analyser av båda materialtyperna kommer dels
att presenteras i denna rapport , dels i en bilaga under år 1991.
En naturlig följd av undersökningen har varit att informera ortsbefolkningen om boplats
en och undersökningsresultaten.
3. UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING OCH FINANSIERING
Undersökningen har utförts av Anders Karlsson, Lillian Rathje, Erik Sanden och Pia
Skålberg, samtliga anställda vid Riksantikvarieämbetets regionkontor för fornminnes
inventering Fd Norr i Luleå. Till undersökningen avsattes 16 arbetsdagar, 4 dagar för 4
personer, varav 12 dagar användes till utgrävning och resterande tid till resultatbearbet
ning och rapportskrivning.
Undersökningen har dels finansierats genom ett anslag på 20 000:- från Riksantikvarie
ämbetet enligt regler för ämbetets prioritering av oförutsedda arkeologiska undersök
ningar (bilaga 1), dels inom ramen för den ordinarie fornminnesinventeringens budget.
4. GRÄ VNINGSTEKNISKA UPPGIFTER
Vid undersökningens början karterades den del av boplatsområdet som utgjordes av
badplatsen. Detta område benämns hädanefter som undersökningsområde De i markytan
synliga anläggningarna redovisades tillsammans med erosionshak, närbelägna byggnader
och träd (Fig 2).
Ett koordinatsystem, orienterat i N-S riktning, upprättades med hjälp av kompass. Pinnar
utstakades var 5:e meter, så att hela undersökningsområdet täcktes. De anläggningar som
skulle undersökas utstakades med meterskoordinater.
Som fixpunkt valdes ett betongfundament, vilket utgjorde den NV grundstenen till det
vindskydd som var beläget i östra delen av undersökningsområdet.Fixpunktens höjd över
havet, 181,03 meter, fastställdes genom att Botsmarkssjöns vattenyta avvägdes i förhåll-
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ande till den på ekonomiska kartan redovisade fixpunkten strax öster om Sävaråns utlopp
i Ytterträsk (ekonomisk karta 21K 6d BOTSMARK, tryckt år 1961). Därefter avvägdes
undersökningsområdets fixpunkt i förhållande till badplatsens vattenyta.
5. FORNLÄMNINGSMIIJÖ
Boplatsen är belägen på Botsmarkssjöns östra stra119. Denna sjö, som egentligen är en
utvidgning av Sävarån, är orienterad i NNV - SSO. Den är ca 3,5 km lång och som
bredast ca 750 m. Vid boplatsen är den 200-400 m bred.
Vid Sävaråns inlopp i norr ligger den största byn i området, Botsmark. Den har idag ca
300 innevånare och här hittar man både småindustrier och jordbruk, bank, post och två
affärer. Byn är känd i det skriftliga materialet sedan 1543 och har sannolikt medeltida
anor. Vid åns utlopp i söder återfinns byarna Ytterstmark och Ytterträsk, nybyggen som
anlades på 1800-talet. Sjöns sydvästra sida består av i huvudsak åkermark, både uppodlad och i vall. Även vid Botsmark i norr finns åkermark.
Boplatsen ligger inom det hedlandskap med i huvudsak tallskog och låg bärrisvegetation
som sträcker sig längs Botsmarkssjöns östra sida. Detta sandområde följer i stort sett
Sävarån från kusten och norrut. Inom det drygt 800 meter långa boplatsområdet utgörs
sandmarken i norr av isälvssediment och i söder av svallsediment. Norr och söder om
boplatsen blir marken något stenigare och blockigare. Även i sluttningen öster om bo
platsen återfinns stenblock och bergknallar. Sandmarken gör området attraktivt för sand
och grustäkt, och större sandtag finns också strax norr och öster om boplatsen.
5.1. Fornlämningar och fornfynd
Före 1990 års fornminnesinventering var endast ett par lösfynd kända i Botsmarks
omgivningar. Dessa utgjordes av en spjutspets i skiffer samt ett mejselliknande föremål
av sandsten. Båda dessa fynd gjordes i Ytterträsk, skifferspetsen redan på 1870-talet.
I och med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har under 1990 ett flertal bo
platser längs Sävarån söder om Botsmarkssjön blivit kända. Vid Selet, ca I km söder om
sjön, finns en boplats med skärvsten, brända ben och kvarts (Raä 275). Vid Stenfors
knappt 2 km söder om Selet har två boplatser påträffats (Raä 270 och 271). Ca 400 m
NÖ om Raä 330 har två fångstgropar återfunnits. Även längs Sävarån ca sex km NV om
Botsmarkssjön finns fyra fångstgropar (Raä 333,334 och 335).
6. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
Med undersökningsområdet avses det i fig. 2 ka1ierade området. Undersökningsområdet
är beläget på stranden av det s k Sanabadet i den norra delen av boplatsen. Det upptar ca
40 x 30 m (N-S) och är i norr och söder beväxt med enstaka tallar. I övrigt saknas vege
tation. Området begränsas i norr av en mindre träddunge med björkar och tallar, en bygg
nad för omklädning samt en vägbank. I öster utgörs begränsningen av tre sammanbundna
byggnader med bl a dusch och toalett för badgäster, i söder av ett större skogsparti och i
väster av sjön. I nordvästra delen av badplatsen finns en smal udde. Denna är dock an
lagd i sen tid och är sålunda helt konstgjord. Platsen har använts som badplats i minst 30
år, då den står utsatt som sådan på den ekonomiska kartan vid 1958 års kartering.
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Inom hela undersökningsområdet syntes i sluttningen ner mot vattnet rikligt med skärv
sten, brända ben och avslag. Bergarterna utgjordes främst av kvarts men även av grå och
vit kvartsit samt enstaka avslag av flinta. Boplatsmaterial kunde också iakttagas i vatten
brynet.
I området framträdde före undersökningen sju anläggningar; sex koncentrationer med
skärvsten och en koncentration av brända ben. De var belägna i direkt anslutning till ett
gammalt strandhak eller strax öster därom. Nedanför detta strandhak har sanden schaktats
ut för att få en större strand. Här syntes inga anläggningar. De sju anläggningarna numre
rade från A1 - A7 var från norr till söder:
A1 Skärvstenskoncentration, närmast oval, oklar begränsning, 0,8 x 0,5 m (NÖ-SV). I
ytan syntes rikligt med 0,04 -0,1 m stora skärvstenar. I anläggningens NV del växte en
tall vilket omöjliggjorde en säker bedömning av dess storlek.
4,5 m SÖ om Al:
A2 Skärvstenskoncentration, närmast oval, 2 x 1,2 m (N-S). I ytan iakttogs rikligt med
skärvsten, intill 0,05 m stora. Bland skärvstenen iakttogs ett tiotal kvartsavslag. I anlägg
ningens östra del syntes kol.
4 m S om A2:
A3 Skärvstenskoncentration. närmast rund, 0,7 m diameter. I ytan syntes rikligt med
skärvsten samt enstaka bitar av kvarts.
1,5 m 230 gon om A3:
A7 Skärvstenskoncentration. närmast oval, 1,2 x 0,7 m (NÖ-SV). I ytan iakttogs skärv
sten, enstaka kvartsbitar och två skrapor av kvarts.
3,5 m 190 gon om A3:
A4 Skärvstcnskoncentration. närmast oval, 2,5 x 2 m (NV-SÖ). I ytan syntes måttligt
med intill 0,1 m stora skärvstenar, måttigt med brända ben samt kvartsavslag och kol.
5 m 160 gon om A4:
AS Koncentration av brända ben. Inom en yta av 2 x l m (NÖ-SV) syntes utrasat i
sluttningen av strandbak rikligt med brända ben samt enstaka, intill 0,07 m stora skärv
stenar. NÖ om de brända benen syntes en koncentration av kol. Detta är dock med största
sannolikhet sentida.
8 m 165 gon om A5:
A6 Skärvstenspackning, sannolik kokgrop. I rasbranten av ett strandhak iakttogs till ett
djup av 0,5 m en 0,8 m bred koncentration av skärvsten, i huvudsak 0,1-0,15 m stora.
Anläggningen var starkt skadad, huvudsakligen på grund av utschaktning.
För övrigt kan nämnas att det under den tid undersökningen pågick påträffades en intakt
kokgrop strax SÖ om undersökningsområdet, invid vägen. Anläggningen var 0,6 m i
diameter och 0,1 m djup, omgiven av en I,1 m bred och 0,1 m hög vall. Vid provstick
med sond framkom kol, och en skärvstenspackning i gropen kunde konstateras.
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Fig. 2. Västerbotten, Sävar sn, Raä 330.
Undersökningsområdet med grävda ytor
markerade.
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7. DEN ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN
Inom undersökningsområdet togs 5 m2 upp, varav 1 m2 i skärvstenspackningen (A6) på
badplatsens södra del. En 2 x 2 m stor yta upptogs över en av skärvstenskoncentration
ema (A2 ) i norra delen av området. Denna yta grävdes i fyra kvadratmeterrutor i lager om
10 cm. I östra delen av 123/305 och 124/305 samt i den södra delen av 124/305 och
124/306 sparades en 0,2 m bred profilbänk.
Fynden mättes in och avvägdes, medan avslag, splitter samt brända ben samlades in per
kvadratmeterruta och 10 cm lager. Ett undantag utgjordes dock av 123/305 där materialet
från nivå 2 0-40 cm sammanslogs. En fullständig fyndlista återfinns i kap 8.1.
A6 undersöktes genom en profil som drogs genom den skadade anläggningen.
7. 1. Anläggning 2
Före undersökningen syntes anläggningen som en 2 x 1,2 m stor koncentration av intill
0,05 m stora skärvstenar. Bland dessa stenar iakttogs ett tiotal avslag av kvarts. När den
2 x 2 m stora undersökningsytan lagts ut återfanns skärvstenskoncentrationen huvudsak
ligen i den västra delen. Inom området ytplockades ett fyrtiotal avslag och splitter av
kvarts samt ett fatal splitter av kvartsit?.
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Fig. 3.
Västerbotten, Sävar sn, Raä 330.
Anläggning 2 före undersökning.
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Ca 0,03-0,05 m under markytan framkom över hela Y.�n ett tunt lager av svartgrå,
sotblandad sand. Ett likartat lager påträffades f ö i det NO hörnet av undersökningsytan
vid A6. Dessa tolkades vid undersökningen som naturliga färgningar tillkomna vid
skogsbrand p g a att boplatsmaterialet till största delen framkom under dessa färgningar.
123/305: I denna ruta påträffades i huvudsak i den norra delen rikligt med skärvsten,
tillsammans ca 4 liter. Dessutom påträffades mycket rikligt med brända ben, fem skrapor
och en stötkantkärna av kvarts, enstaka avslag av kvartsit och röd sandsten samt avslag
och splitter av kvarts. Även enstaka fragment av kol kunde iakttagas.
123/306: Här påträffades spritt över hela rutan 1,8 liter skärvsten och enstaka brända ben.
I rutan framkom även en ev sticket samt två kärnor av kvarts, enstaka avslag av röd
sandsten samt avslag och splitter av kvarts. Dessutom påträffades en del av ett slipat före
mål i ett svart hårt material. Till de mer anmärkningsvärda fynden i rutan hör ett fåtal korn
av rödockra.
124/305: I denna ruta framkom 1,5 liter skärvsten, främst i den södra delen. F ö fram
kom avslag och splitter av kvarts samt avslag och splitter av ljus och bränd kvartsit(?)
samt enstaka fragment av brända ben.
124/306: I denna ruta påträffades ca 1,5 liter skärvsten i huvudsak i dess västra del.
Vidare framkom enstaka brända ben, två skrapor, en stötkantkärna och avslag och splitter
av kvarts samt ett fatal avslag av mörk och bränd kvartsit(?).
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Efter att de första 10 cm grävts bort syntes i främst den norra delen av 123/305 en 0,8 x
0,5 m stor rödbrun färgning. I denna färgning fanns enstaka skärvstenar. Den var om
given av rostjord. Här fanns enstaka skärvstenar, i huvudsak i nordöstra och sydvästra
hörnet av 124/306 samt den östra och västra delen av 123/306 (fig. 4.).
10-20cm
För att få ytterligare en profil genom den rödbruna färgningen i 123/305 drogs en dylik
upp i nord-sydlig riktning i 123/305,35 (A-B). F ö grävdes de övriga rutorna över hela
ytan ner till 20 cm under marknivån.
123/305: Ca 0, 15 m under markytan framkom i den rödbruna färgningen en närmast
oval, ca 0,35 x 0,18 m stor gråbrun färgning. Den innehöll i likhet med den rödbruna
färgningen rikligt, ca 1,5 liter, med skärvsten och brända ben. Avslagsmaterialet var dock
relativt sparsamt, endast ett fåtal avslag av kvarts påträffades.
123/306: I södra delen framkom enstaka skärvstenar. Inget stenmaterial eller brända ben
påträffades.
124/305: Inom denna ruta påträffades enstaka skärvstenar. I likhet med ruta 123/306
framkom inget stenmaterial. Endast 1 fragment av bränt ben iakttogs.
124/306: Här påträffades enstaka skärvstenar samt en kärna av kvarts, avslag och splitter
av kvarts samt enstaka avslag av ljus kvartsit. 1 bränt ben framkom.
När 20 cm grävts framträdde i 123/305 en 0,35 x 0,18 m stor gråbrun färgning omgiven
av en intill 0,1 m bred färgning av rödbrun sand (fig. 5.). I övriga rutor syntes endast
rostjord.
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Fig. 5.
Västerbotten, Sävar sn, Raä 330.
Anläggning 2. Planritning 123/305
nedgrävd 0,2 m.
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20-40cm

I rutorna 123/306, 124/305 och 124/306 framkom inga färgningar, skärvstenar eller
fynd. Dessa grävdes sålunda ner till steril mark.
123/305: I denna ruta påträffades i den brungrå färgnigen enstaka brända ben samt
enstaka kolfragment. Färgningen syntes i profil som konformad och minskade i storlek ju
längre ner man kom. Den upphörde ca 0,4 m under markytan. Det kan inte helt uteslutas
att den utgör resterna av en rot, och det tillvaratagna kolet kan härröra från denna rot.
Resultatet av en ev Cl4-datering av detta kol bör därför tolkas med viss försiktighet.
40-70cm

123/305: Under den brungrå färgningen syntes i profilen en smal rand av svagt rödbrun
sand. F ö fanns här endast steril sand. Den rödbruna färgningen var ca 0, 7 m dj. Där
under framkom steril sand. Inga skärvstenar, brända ben eller stenmaterial påträffades.
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Fig. 8. 985 fragment av brända ben från ruta 123/305, rensningsnivå 0-10 cm.

7 .2. Anläggning 6
Anläggning 6 syntes före undersökningen som en packning av skä1vsten i en schakt- och
erosionskant. Området närmast väster om anläggningen var utschaktat och tillplanat för
vinterförvaring av badplatsens flytbryggor.
I erosionskanten syntes dels uteroderad skärvsten, dels skärvsten som fortfarande låg i
ursprungligt läge samt en del kolfragment. Trädrötter hade eroderat fram och hängde i
luften ovanför anläggningen (fig. 10 och 11).
I koordinatsystemet kom A6 att omfattas av meterrutan 100/319. A vtorvningen omfattade
endast en liten del av rutan, på grund av att det mesta av humuslagret eroderat bort. Efter
avtorvningen kunde ett område av mörk, sotig sand iakttagas i mtans NÖ hörn. Resten av
rutan uppvisade ett blekt sandskikt, utom i SV delen, där det bleka skiktet var bortero
derat och i stället uppvisade ett rostjordsskikt (fig. 9).
Anläggningen grävdes i profil i nord-sydlig riktning, 100/319 ,40. Längst i norr fram
trädde ett tunt blekt sandlager cirka 30 cm brett och 1 till 5 cm tjockt. Det rostfärgade
lagret under samt längre söderut sträckte sig fram till erosionskanten och var l O till 20 cm
tjockt. Den tjockaste delen låg mitt ovanför anläggningens centrum. Under den rost
färgade sanden framkom i norra delen ett sterilt sandlager, medan det i södra delen påtdif
fades en packning med skärvsten och en nedgrävning med rödbrun sand och sotfläckar.
Skärvstenen låg från övergången mellan den rostfärgade sanden och den rödbruna sanden
med sotfläckar och 30 cm nedåt. Den rödbruna färgningen var cirka 60 cm bred och cirka
20 cm djup. Mitt inne i den rödbruna sanden och skärvstenen framkom en lins med mörk
sand som var uppblandad med mycket kol. Denna lins var ca I O cm bred och ca 5 cm
tjock. Härifrån togs kolprover (fig. 12).
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Resten av anläggningen grävdes sedan ut för att mäta skärvstensmängden och för att få en
större mängd kol.
I anslutning till anläggningen uppmättes ca 5 liter uteroderad skärvsten och i själva an
läggningen uppmättes ca 16 liter skärvsten. 25 gram kol från anläggningen tillvaratogs.
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Fig. 9.
Västerbotten, Sävar sn, Raä 330.
Anläggning 6. Planritning efter
avtorvning men före undersökning.
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Fig. 11. Västerbotten, Sävar sn, Raä 330. Anläggning 6.
Foto profil A-B från SSV före undersökning.
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Västerbotten ,Sävar sn, Raä 330.
Anläggning 6. Profil C-D,
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Fig. 13. Västerbotten, Sävar sn. Raä 330. Anläggning 6.
Foto profil C-D. 100/319,40 från ö.

8. FYNDEN
Vid utgrävningen tillvaratogs såsom fynd de föremål som säkert kunde sägas vara red
skap. Förutom dessa tillvaratogs även en stor kärna av kvarts, ett fragment av ett slipat
föremål som även använts som skrapa av en oidentifierad bergart samt några mycket små
korn av fet rödockra. Slutligen tillvaratogs såsom fynd ett fragment av bränt ben med
synligt borrhål.
De fynd som påträffades under utgrävningen mättes in på en planritning och avvägdes i
förhållande till höjden över havet. Fynden redovisas i fö11eckningen nedan med fynd
nummer, fyndruta, meter över havet, typ, material, längd i mm, bredd i mm, tjocklek i
mm, och vikt i gram. Vid genomgång av det övriga materialet visade det sig att det fanns
fler redskap än de som hade registrerats som fynd j fält. Dessa redskap är inte inmätta på
fyndplanen eller avvägda utan anges endast med fyndruta och fyndlager. Övriga avslag
och kärnor redovisas i antal och sammanlagd vikt per ruta och lager.
För skrapor av kvarts redovisas också resultaten av en bruksskadeanalys. Analysen är ut
förd i enlighet med Broadbent 1979 och skiljer på sju olika typer av skador. Dessa typer
är:
0= Kraftiga skador av oidentifierad typ.
I A= Skador fn"m hårt heterogent material (ex trä).
I == Skador från ospecifiserat hårt material.
I B= Skador från hårt homogent material (ex ben eller horn).
2= Inga tydliga skador.
2A= Skador från mjukt material (ex skinn).
2B= Skador från mjukt oregelbundet material (ex bark).
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Analysen kan dock inte ses som helt tillförlitlig då inget referensmaterial fanns tillgängligt
vid analysen.
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Fig. 14. Västerbotten, Sävar sn, Raä 330. Anläggning 2. Fyndplan.

8.1. Fyndförteckning
F nr
1
2

Ruta
I 24 306
123 306

Möh
179,27
179,28

3
4
5
6

124 306
123 306
123 305
123 306

179,25
179,27
179,29
179,30

7

123 306

179,24

Typ
skrapa
del av
slipat
föremål,
använt
som
skrapa
skrapa
kärna
skrapa
rödockrnkom
skrapa

L
31

24

Br
21
22

Tj
16
10

Vikt
9,9
7, 1

Skada
IA

kvarts
kvarts
kvarts
rödockra

24
65
28

18
58
22

7
44
18

4,0
200,6
9,7
0,0223

lB

kvaris

19

15

9

3,3

lA

Mtrl
kvarts
? hårt
svart

lA

15
8
9
10
11
12
13
14
27

124 306
123 305
123 305
123 305
123 305
123 305
123 306
123 305

179,18
179,t 5
179,27
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
sticket?
bränt ben

kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
bränt ben

36
17
23
22
20
23
21
7

28
16
17
21
18
16
12
5

14
9
10
12
9
13
8
5

11,8
3,3
4,0
6,l
3,7
5.3
1,3

2
lA
2B
0
lA
1

Observera F nr 27, bränt ben , ovan. Det höga fyndnummret beror på att fyndet
upptäcktes i ett sent skede av efterbearbetningen.
123 305 0-10cm
4avslag vit kvartsit 21,6g
Istötkantkärna kvarts 0,4g
l avslag röd sandsten 2,6g
108avslag och splitterbitar kvarts 107g
123 305 I 0-20cm
7avslag kvarts 9g
123 306 0-I0cm
Istötkantkärna kvarts 0,7g
I avslag röd sandsten 3,5 g
I0avslag och splitterbitar ljus kva1tsit 11g
7avslag bränd kvartsit(?) 27,5 g
64 avslag och splitterbitar kvarts 48g
124 305 0-10cm
3avslag av ljus kvartsit 3,5 g
4splitterbitar brdnd kvartsit(?) 0,5 g
43avslag och splitterbitar kvarts 48g
124 306 0-10cm
1stötkantkärna
1avslag mörk kvartsit 0,2 g
3avslag bränd kvartsit (?) 12, I g
65 avslag och splitterbitar kvarts 198,3g
124 306 10-20cm
2avslag ljus kvartsit 6,4g
Ikärna kvarts 42g
l Iavslag och splitterbitar kvarts 93g
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Fig. 15. Tio av de skrapor som påträffats i samband med undersökningen

Fig. I 6. Exempel på olika stenmaterial som hittats under utg rävningen.
Till vänster ses större och mindre kvartsavslag, i mitten högst upp röd sandsten,
uppe till höger flinta, nere till höger vit kvartsit och längst ner på bilden bränd kvartsit ('/).

Nedan redovisade fynd är sådana som tagits tillvara som ytfynd vid inventeringstillfällen.
Dessa kommer främst från det frameroderade material som har legat i vattenbrynet eller
från de koncentrationer av skärvsten vilka tagits upp som anläggningar på planen över
undersökningsområdct.
Fynden redovisas med fyndnummer, eventuell anläggning, typ, material, längd i mm,
bredd i mm, tjocklek i mm, vikt i gram och skadetyp i de fall analys har gjorts.
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F nr
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Anl
ytfynd
ytfynd
ytfynd
anl 7
anl 7
anl 7
ytfynd
ytfynd
ytfynd

Typ
skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
skrapa
sänkesten

24

ytfynd

25

ytfynd

26

ytfynd

spets fragment
avslag med
retuscher
avslag med
retuscher

Mtrl
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
kvarts
sedimentgnejs
skiffer

L
39
22
26
16
22
25
25
17
142

Br
24
19
19
16
17
18
15
14
112

Tj
13
10
8
7
11
8
7
9
22

Vikt Skada
12,7 2B
2
4,8
4,3
lA
2,2
lA
4,3
lA
lB
4,3
2,9
lA
lA
2,7
540

39

31

7

10,0

-

kvartsit

74

44

19

56,9

-

kvartsit

63

35

15

23,6

-

I omedelbar anslutning till anläggning 2 ytplockades
2 splitterbitar bränd kvartsit(?) 0,3 g
40 avslag och splitterbitar kvarts 15,6 g
I omedelbar anslutning till anläggning 7 ytplockades
5 avslag kvarts 14,5 g
I övrigt ytplockades över hela boplatsen
1 avslag hälleflinta 34.5 g
2 avslag flinta 1,3 g
13 avslag och splitterbitar kvarts 27,3 g
14 avslag och splitterbitar bränd kvartsit(?) 25,2 g
2 avslag grå kvartsit 11,5 g
2 avslag vit kvartsit 2,4 g
9. ÖVRIGT TILLVARATAGET MATERIAL
Förutom de i kap 8 redovisade fynden tillvaratogs under den arkeologiska undersök
ningen fragment av brända ben samt kol. Syftet har varit att erhålla erforderlig mängd för
osteologiska analyser respektive C14-analyser. Nedan följer en förteckning över det till
varatagna materialet. I förteckningen redovisas först materialet från anläggning 2 (A2),
sedan anläggning 6 (A6), och slutligen ytplockat material utanför de undersökta anlägg
ningarna. Från A2 redovisas materialet enligt koordinatsystemet metervis med olika rens
ningsnivåer. Antal benfragment och vikt i gram redovisas per ruta och rensningsnivå.
Observera att nivåerna 20-30 cm och 30-40 cm har sammanslagits i ruta 123/305.
Vägning av såväl brända ben som kol har skett med med brevvåg, vilket lett till att tillför-
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litligheten ej är exakt. Under kolumnen "Övrigt" nedan avser begreppet skador benfragment med tydliga stick- eller huggmärken.
9.1. A2
Nivå
0-10

Material
brända ben

Antal
985

Vikt
184,2

10-20
20-40
>40

brända ben
brända ben
brända ben

266
38
3

80,5
10,4
1,9

10-20
20-40

kol
kol

123/306

0-10

brända ben

4

0,5

124/305

0-10
10-20

brända ben
brända ben

126
1

25,6
0, 1

124/306

0-10
10-20

brända ben
brända ben

4
I

0,2
0, I

Nivå
ca 30 cm

Material
kol

Antal

Vikt
25,8

Ruta
123/305

Övrigt
F27,
3 skador
2 skador

0,6
2, I

9.2. A6
Ruta
100/319

Övrigt

9.3. Yt12lockat material
För att fa en försäkran om att erhålla bestämbara benfragment gjordes inom undersök
ningsområdet en mindre ytplockning av välbevarade brända ben. I södra delen av under
sökningsområdet tillvaratogs 19 benfragment, bl a ett käkben, med en sammanlagd vikt
av 8,2 gram. I norra delen av området insamlades 5 benfragment med en vikt av 4,0
gram.

Fig. 17.
Fynd nr 24. Denna del av en skifferspets,
39 mm lång påträffades i vattenbrynet
söder om undersökningsområdet.
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10.RESULTAT
Den arkeologiska undersökningen av delvis hotade boplatslämningar inom boplatsom
rådet RAÄ 330, Sävar sn, har visat att boplatsen är fyndrik med bevarade anläggningar,
trots erosionsskador av såväl människor som natur.
Undersökningen av en skärvstenskoncentration, A2, visar att den i markytan synliga
koncentrationen motsvarades av en anläggning längre ner i marken. Anläggningen bestod
av en nedgrävning med mycket skärvsten, rikligt med brända ben och rödbrun, troligen
eldpåverkad sand. Anläggningen kan ha fungerat som härd.
Undersökningen av skärvstenspackningen, A6, har visat att anläggningen var en kokgrop
som trots kraftiga skador innehöll rikliga mängder daterbart kol.
Utifrån de fynd som påträffats under utgrävningen bör boplatsen preliminärt kunna
dateras till ca 2000 f Kr. Framför allt är det flintavslag och fragment av en skifferspets
som pekar på detta. En mer definitiv datering får vänta tills C 14-analysema är klara. Om
den preliminära dateringen skulle visa sig riktig innebär det att boplatsen skulle vara
samtida med kustanknutna säljägarboplatser längre söderut längs Sävaråns isälvsav
lagringar. Det är alltså tänkbart med ett bosättningsmönster där samma befolkningsgrupp
säsongsvis nyttjat ett kombinerat kust- och inlandsområde.
Den bruksskadeanalys som genomförts på 18 skrapor visar att de flesta skraporna an
vänts på olika hårda material, framför allt på hårt heterogent, sannolikt trä. Eftersom
referensmaterialet ej fanns tillgängligt vid analysen kan resultaten emellertid ej ses som
helt tillförlitliga.
10.1. Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visat hur anläggningar kan vara bevar
ade, trots en intensiv markerosion. Detta faktum är av stor vikt, bl a i samband med fom
minnesinventering. Platser där endast diffusa skätvstenskoncentrationer påtrdffas, kan
mycket väl innehålla bevarade lämningar och anläggningar.
En positiv effekt av den arkeologiska undersökningen har varit att ortsbefolkningens in
tresse för förhistorien i hembygden och ämnet arkeologi har ökat.Rapportförfattarna har
iordningställt en informationsskylt på Sanabadet. Tanken är att en mer permanent skylt
skall uppföras när C14-analyser och osteologiska analyser är klara.
Hösten 1991, eventuellt något senare, kommer denna rapport att kompletteras med slutlig
tolkning som även omfattar C14- och osteologiska analyser. Möjligen kan C14dateringarna ge en indikation på om den omfångsrika boplatsen nyttjats under en kort,
intensiv period, eller om boplatsmaterialet är resultatet av ett långvarigt utnyttjande.
Slutligen vill vi diskutera huruvida ytterligare utgrävningar vore befogade. Även om
undersökningen visat att anläggningar kan finnas bevarade, trots ett intensivt markslitage,
är det onekligen så att fornlämningen är hotad. Under sommaren 1990 har vi kunnat
konstatera hur konturerna av de ursprungligen sju anläggningarna inom undersöknings
området successivt suddats ut. Möjligen vore det riktigt att undersöka större delar av bad
platsen innan lämningarna utsätts för ytterligare förstörelse.
Litteratur
Broadbent, N. 1979. Coastal Resources and Settlement Stability. A Critical Study of a
Mesolithic Site Complex in Northem Sweden. AUN 3.
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Planerad räddningsundersökning av fornlämning
RAÄ 330, Sävars sn, Västerbottens län och landskap

Den nyupptäckta fornlämningslokalen RAÄ 330, Sävars
socken, utgörs av ett ca 800 m långt boplatsområde
längs Botsmarkssjöns östra strand. Lämningarna,
framför allt skärvsten, avslagsmaterial och brända
ben, påträffades mestadels i frameroderade ytor på
sommarstugetomter,längs en mindre bilväg, i strand
kant, i vattnet samt på en badplats.
På badplatsen lokaliserades flera anläggningar, där
ibland en intakt kokgrop, en kraftigt förstörd
skärvstenspackning (troligen kokgrop) och ett antal
frameroderade skärvstenskoncentrationer. Skärvstens
packning hade förstörts i samband med att material
tagits från en strandbrink i syfte att få ett plant
underlag för ett upplag av bryggor.
Vid besiktning av anläggningarna på ovan nämnda bo
plats konstaterades att den förstörda skärvstens
packningen var extremt hotad för ytterligare förstör
else. Den resterande delen av stenpackningen ligger
endast 1,5 m från ett upplag av bryggor, och det
räcker i princip med att någon kliver på packningen
för att den skall raseras.
Genom en enklare arkeologisk undersökning bör skärv
stenspackningen dokumenteras, dels för att avgöra om
det är fråga om en kokgrop, dels för att åldersbe
stämma anläggningen genom Cl4-analys.
Eftersom boplatsområden av Botsmarkssjöns storlek
är - än så länge - relativt okända i denna del av
Västerbotten. Geografiskt sett representerar Botsmarks
sjön ett mellanområde. Sjön ligger något för långt in
i landet och alltför högt över havet för att ha kunnat
hysa om kustbunden bosättning. Den ingår inte heller i
något av de större älvarnas system.
Ett vetenskapligt syfte med räddningsgrävningen blir
därför att öka kunskapen om bosättningsmönstret under
stenålderns senare del i ett relativt kustnära
inlandsområde mellan de större älvdalarna. Genom Cl4analys av skärvstenspackningen/kokgropen kan vi tex
belysa frågan om boplatsen använts samtidigt som det
fanns en säljagande befolkning i kustlandet. En av de
frameroderade skärvstenskoncentrationerna kommer att
undersökas. Avsikten är att studera i vilken mån
skärvstenskoncentrationen motsvaras av en anläggning
och i vilken grad anläggningen är bevarad, trots ett
frekvent markslitage. Dessa frågor är av inventerings
metodiskt intresse, eftersom s k "boplats utan synlig
anläggning" är en av de vanligaste fornlämningstyperna
i övre Norrland.

