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Rapport över arkeologisk undersökning och restaurering av 
stensättning, Raä .336:1, Tomtebo, 

Umeå sn och kommun, Vb. 

Inledning 
Inför det planerade bostadsbyggandet vid Tomtebo, Umeå kn, fick Västerbottens museum i 
uppdrag acc göra en utredning om fornlämningar skulle beröras. 

Vid denna utredning framkom inger som skulle utgöra hinder för-planerna, förutom de redan 
kända stensättningarna med nr Raä 336. Dessa låg inom ett område tänkt för rekreation. 
Några markarbeten var inte aktuella här. 

Ett av rösena var något skadat. En härd hade byggts upp av material från detta. Det bedömdes 
som en risk att ytterligare skador var att vänta på fornlämningen när området användes 
intensivare for rekreation. Länsstyrelsen föreslog därför att Västerbottens museum skulle 
undersöka, restaurera och göra en informationsskylt om fornlämningen. På uppdrag av Umeå 
kommuns fascighetskoncor och länsstyrelsen utförde Västerbottens museum ovan beskrivna 
arbeten. 

T ekn·iska/ administrativa uppgifter 
Dnr Lst beslut: 220-7009/9 l 
Ekonomisk karta: 20K 7e Umeå östra 
Fältarbetet utfördes under tiden 911007-911011 
Ancikvarietimmar: 40 
Amanuenstimmar: 60 
Antikvarier: Lars-Göran Spång och Lillian Rathje 
Amanuenser: Lars Backman och Susanne Sundström 
Fynd och arkivmaterial förvaras på Västerbottens museum 
Grovdatering: Vikingatid 

Topografi och fornlämningsbild 
Raä 336: l är en av tre stensättningar som är belägna en bir ovanför 35 merer kurvan vid 
Umeälvens mynning. De ligger på en berghäll, på en avsats av en mindre bergrygg ovanför 
myrmark. Den undersökta stensättningen är den största av de tre, ca 4,5 m i diarn och 0, 1-0,3 
m h. Den har delvis kanckedja. 8m NNV om Raä 336: 1 ligger 336:2. 
I Tomtebos omnejd finns ytterligare gravar som ligger vid 35 m nivån (se karcbild sid 9). 

Målsättning 
Målsättningen med undersökningen var att samla in material som skulle kunna ge incressam 
information om fornlämningen. Samtidigt var ambitionen att lämna så mycket som möjlige av 
fornlämningen intakt. 
I och med att undersökningen var utförd skulle graven rekonstrueras. 

Metod 
Utgrävningen ucfordes med grävslev när detta var möjlige. Löse material sållades i 3 mm 
sållduk. 
Koordinatsystemet var fristående. Höjdvärden utgick endast från insrrumcnrvärdcn. 
Instrumenthöjden var konstant 83 cm ovanför fixpunkt intill sten. 

Den inledande undersökningen gjordes på östra halvan av röset i förhoppning om att 
benmacerial, fynd kol eller dyligt skulle finnas i tillräcklig mängd. Drna blev inte faller uran 
hela röset undersöktes men kantstenarna i botten bibehölls intakta. 



Resultat 

Materialet i stensättningen bestod nästan enbart av sten. I bottenlagret framkom även ett runt 
sandlager. 
Inga fynd, förutom ben, framkom. Dock med undantag av: 
1, Kvarcsbitar som förmodligen är naturliga (ej markerat på plan). 
2, Benrester i mycket poröst skick(markerat på plan sid6). 
3, Ca 45 g brända ben, förmodligen rester av graven. Inga ben var större än 1 cm (markerat 
ben på planen sid7). Benen påträffades under en koncentration av småsten (decimetersrora). 

Från stensättningens bottenlager insamlades fyra kolprover. Ett av dessa (K4) har analyserats 
och g_ivit åldern 840±70 BP (Beta 56884). 

Graven bör alltså vara anlagd under vikingatid och inre under bronsålder, vilket från början 
ansågs vara det troliga. 
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Fotolista 

SV film nr. C2088 
Bild 
1 utgår 
2 Raä 336 
3 Raä 336: 1 från Ö, före avtorvning 
4 Raä 336: 1 från Ö, före avtorvning 
5 Raä 336: 1 från NNÖ, efter första rensning 
7 Raä 336: 1 från NNÖ, efter första rensning 
8 Raä 336: 1 stensättningens västra halva framrensad 
9 Raä 336: 1 stensättningens västra halva framrensad 
10 R�ä 336: 1 från Ö, efter första rensning 
11 Raä 336: 1 fyndplats för ben uppifrån 
13 Raä 336: 1 fyndplats for ben uppifrån 
14 Raä 336.1 fyndplats for ben från sidan 

SV.-.film nr. C2089 
Bild 
2 arb�tsbild 
3 Raä 336: 1 från V efter rensning 
4 Raä 336: l från V efter rensning 
5 Raä 336: l från V efter rensning 
6 Arbetsbild 
7 Arbetsbild 
8 Stensättningen bottengrävd från NV 
9 Stensättningen bottengrävd från NV 
10 Stensättningen bottengrävd från NV 
11 Arbetsbild 

SV film nr. 
Bild 2-15 Raä 336: l efter restaurering. 

3 



'-
'-

" 

Umeä/ven 

\ 

� 
·ie«1C -...

Forskola � Odon\oloyslråke\ 
Med1�inarslr�keI;"� -:,. Ce trum:� ·orskola 0 

�- CJ Fritid,iård . nd :;; .'.. H�Jo11egra 
1h !; 

--y } \L/2 ·qo"-'":-. �.....::::;--- r ;)11\ll(lllu..,:-.......... • "i ! -;:: lhg_iSt!M.Utn ..._ 
n _ \ ,X 

\ 
\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

dbeslämd) 

unkl) 

1� 

:er eller stereoinstrument 

er eller stereoinstrument 

SJJ!äkgrand Boll
"-.J ---'----' .,.,,, .o • - A_ .... ___. 1 .:;:::i Skola � -t.�stel_'i!9,.�� § 

plan 
{;;/

.. � �· 
� \ .. -

-� 

c;c. ·: Inre... ,,,- -

)c 

Storån 
\ 

\ 

\ 

� 
TEGS FG 
UMEA SN 

\ 

\ 

\ 

Höjduppgifter är angivna i höjdsystem 1970. 

Höjdsystem 1970 ger inom kartbladel i genom

snitt 74 cm högre höJdvärden än höjdsystem 1900. 

Den genomsnittliga landhöjningen inom kartbladet 

uppgår till 8,5 mm/år. 

ÅUDHEMS FG 
UMEÅ SR 

\->�� 

l�

Inom tätorten redovisas gator, kvarter. 

offentliga byggnader. Järnvägar. s1orm 

kraftledningar saml fornlnmmng3r 

medan övnga kanob1ekt endast 

återges av fotobtlden. 

500 400 300 

0V 
0V 

200 

Kandidatvauen 

<:.,_()1'-'IY''f<'j_�•'-' 

lSFörskola 

� 
-- --"--/-

' /1 0 \ . !" \<J<1,=Y"

Carl�i�
1 i \\

1
/�-

- __ ../ 

\-/ 

/i; 
.;;1 fl 

«i 

'>-�� .... -

l<Qppar,ilgen "'

,.-./ 

. ..__ -�i/lmv�en __, 
I 

.-� � 
-�

,;,¾
"'

-=- i"\ 
--\ �= 

�. 

/ 

\; 

� 

/� 
y. -"" 

/ 
/ 

/ / �1 � ,___ ' -�

� �-
·1 Carlshem

I 

I 

\ 
\ 

90□ 

\ 
3:19 

100 

Farskola 

UMEÅ SR 
UMEA KN jS! 

� 

200 6L. 20K 6e BERGSBOOA 

BAGGBÖLE 

UMEÅ SN 

0 500 

Skalan 1: 10 000 

1 cm = 100 m på marken 

0V 
w 

UMEÅ SR 

- ) 
=\�· 

UME/ 

□ =lhekt 



nivå 1 
4,5 m -------------

0 
:!! 

0 

Cl) 
0 

X - fix 083 cm 

under instr 



nivå 2-3 

•., 

,---, 1 F2 1 
\ I 

--- ✓ 

,�118 

110
� 

,5 m ---

----.... 
... 
... 
... 
... 
... 
' 

mest decimeter', 
stora stenar ' 

' 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

/ 
// 

/
/ 

/ 

Q]f) 



nivå 4 {botten) 

-----------� ·4,5 m 

K4 under sten gul sotig 

mjäla 

. . . . . . . 

ljusbrun 

mjäla 

. . . . .
. 

mörkbrun sotig 

mjäla 

kolprova 

lj9sbrun 

rniäla 



TOMTEBO raä 336 Umeå socken Vb 
upprättad okt 1991 LG Spång 
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Strandllnjen vid 35-meters nivån i Tomtebos omnejd 

Raä 15, två stensättningar, Raä 16, fyra rösen 

Raä 92, gravfält, Raä-93, två stensättningar 
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8eta···S68f34 
Radiocarbon Age BP 840 

Calihrated age(s) cal AD 
± 70 

l 21<:,
7..54

cal r>iD/BC (cal l::1P) agE� r·ange�,. obl.:ai.r1ed fr·om i.nlercepts (Metho<I ,�'!): 
one Si9111ain: ca) ,�D 1056··1079( 89t.l-· 87.1.) 112,q-Jl37( ::32€,- ;(�_\ -;) 

1156-1262( 794 · 688) 
•,;: 

tl�.1 0 :-; i 9111a ** cal AD 1020-.L 28U( 930- 670) 

.. 

�:; umma 1·v o f above ···--

rn i. ni rn urn of ca!. age r·anges (ca.l ,:l iJes) rna><i rnun1 or cal age ,-.,,i,n<:w�::: 
one sigma cal AD 1056 ( 1216) 1262 

cal BP 894 ( 734) 688 
two sigma cal AD 1020 ( 1216) 1280 

cal BP 930 734) 670


