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INLEDNING 

Sandsjön, Sorsele sn, Raä 277 
Den undersökta fornlämningen består av en nedgrävd hyddgrund, en sk skärvstensvall vilka har 

daterats till tidig-och mellanneolitikum. Hyddan är belägen vid Sandsjöns nordvästra spets, mitt i 

ett äldre stugbyområde. 

Syftet med undersökningen var att erbjuda allmänheten möjlighet att själva vara med och gräva fram 

en fornlämning samt i ännu högre grad att möjliggöra en dokumentation av en fornlämning som 

ligger på utsatt läge. Västerbottens museum har tidigare genomfört kursveckor för amatörarkeologer 

och de fornlämningar som varit aktuella har främst varit sådana som inte skyddats av Fornminnes

lagen, antingen för att de har varit okända eller för att verksamheten på platsen har startats i ett så 

tidigt skede att rutiner för tillstånd enligt Fml. inte funnits. Sådana platser har till exempel varit 

badplatser eller andra flitigt nyttjade områden. 

Boplatsen Raä 277 valdes som lämpligt objekt för kursverksamhet då den ligger på ett, sedan länge 

etablerat, stugbyområde. Området omkring hyddgrunden har till viss del skadats genom mindre 

terasseringar vid stranden, ledningsrör i marken samt uppförande av stugor. Hyddgrunden har dock 

inte utsatts för synliga skador. 

Risken för framtida större påverkan är inte överhängande men mindre skadegörelse kan mycket väl 

inträffa då området sommartid utnyttjas av turister och andra besökare som ej har kännedom om 

fornlämningen. 

Undersökningen omfattade en arbetsvecka per sommar åren 1988 och 1989. Utgrävningen genom

fördes som kursverksamhet för amatörer och administrerades av Västerbottens museum i sam

arrangemang med Folkuniversitetet. Totalt undersöktes 15 m2 . 

Målsättning 
Målsättningen för undersökningen har varit att utröna om denna hydda, som ligger i marginal

området för fornlämningstypens utbredning, har liknande form, innehåll och datering som de övriga 

undersökta hyddorna i länet. 

Topografi och fornlämningsmiljö 
Raä 277 påträffades och registrerades första gången vid Raä:s inventering av området 197 4. 

Hyddgrunden/skärvstensvallen ligger vid Sandsjön (326 möh) i Sandsjönäs by (ek. kartblad 23H 6-7 

g-h). Hyddan är den enda av sitt slag i närområdet.

Hyddgrunden med vallar ligger endast 6 m från strandhaket på svagt sluttande tallbevuxen sand

mark. Sanden gör att området är väl lämpat för ett grophus eftersom fukt lätt dräneras bort.

Ytterligare en boplats, Raä 268, ligger en km öster om 277 och inom samma område finns även tre 

mindre fyndplatser (Raä 281, 273, 256). 

I närområdet, 200 m - 2 km norr och väst om boplatsen finns också ett stort antal fångstgropar (Raä 

251,252,261,257,255). 

Administrativa uppgifter 
Den undersökta fornlämningen ligger på fastighet Sandsjön 1:17 och 1:22. 

Ek. karta 23H 6-7 g-h. 

Tillstånd för undersökningen har lämnats av Länsstyrelsen, enligt beslut Dnr. 11.391, 1329-88 samt 

Dnr. 2200-43-89. 

Undersökningen pågick vecka 27, 1988 och vecka 28, 1989. Sammanlagd fältarbetstid för båda 
säsongerna var 10 dagar. Undersökt yta var totalt 15m2 . 
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Då undersökningen bedrevs i form av en kurs bestod personalen av betalande kursdeltagare. Somma
ren 1988 var dessa 12 st och sommaren 1989 deltog 6 personer, dvs totalt 90 dagsverken. 

Arbets- och kursledare var Åsa Lundberg-Spång (10 dagsverken). 
Planering, rapportskrivning samt del av arbetsledning har bekostats av Västerbottens museum. 
Folkuniversitetet, Umeå Universitet, har bidragit med viss marknadsföring och administration i 
samband med kursen. 
Övriga kostnader har finansierats med kursavgifterna. 
Fynd, ritningar och fältanteckningar förvaras vid Västerbottens museum i väntan på fyndtilldelning. 

REDOVISNING AV UNDERSÖKNINGEN 
Undersökningsmetodik 
På grund av utgrävningskursens begränsade omfattning undersöktes endast en mindre del av hyddan. 
För att trots detta få en helhetsbild valde jag att lägga ett schakt rakt över anläggningen. Därmed har 
ett snitt av golvets centrala del undersökts samt delar av både det tjockaste partiet av den omgivande 
vallen och det lägsta partiet av vallen. Anläggningen beskrivs här från öst till väst, dvs. från den 
mäktigaste vallen i öst, därefter golvytan med anläggningar, och sist den västra valldelen. 
Samtliga rutor öppnades i själva hyddanläggningen. Över utgrävningsområdet lades ett koordinatnät 
i nord-sydlig riktning och ett 11 m långt schakt (Ö-V), öppnades över hyddans mittparti. Schaktet 
omfattande rutorna X449-459 Y107 och sträckte sig från mitten av den låga vallen i väst, genom 
den plana golvytan och upp till mittersta delen av den mäktigare östra avfallsvallen. Ytterligare fyra 
meterrutor undersöktes, två i golvplanet och två i skärningen mellan golv och vägg. En nivåkartering 
gjordes över hela anläggningen med 0,5 m intervall. Alla ytor grävdes i lager om 10 cm och doku
menterades för varje m2 grävt lager i form av ritning eller beskrivning. Avfallsvallen kan därför 
karaktäriseras i de olika lagren. Allt uppgrävt material sållades genom 3 mm nät. 
Kol tillvaratogs från olika lager i vallen samt från anläggningar i golvplanet. Inga kolprov har ännu 
analyserats. Jordprover samlades från ett antal anläggningar och tre av dessa har sänts till Umeå 
Universitet arkeologiska inst. för makrofossilanalys. 

Anläggningsbeskrivningar 
Hyddan var rund till formen och med avfallsvallarna runt golvplanet inräknat var den 19 x 17 m stor 
(Ö-V). Golvplanet beräknades före utgrävningen vara ca 5-6 m i diameter och ca 0,5 m djupt. Golv
ytans mittersta del var i det närmaste helt plan. Den omgivande vallen var mäktigast i NO och ett 
lägre parti i vallen mot sydöst kan vara spår av en ingång. Spridda fynd av avslag och skärvsten fanns 
över ett 60 X 3 5 m stort område. 

Avfallsvallen - hyddans östra väggsida 
Den östra vallen, av vilken fyra meter undersöktes, bestod av avfall i form av skörbränd sten, kolbitar, 
benbitar (brända) samt avfall från tillverkning av stenredskap. Vallen var 0,8 m hög i det mäktigaste 
partiet. De tre översta 10 cm-lagren hade rikligt med skärvsten, mellan 15-33 liter per ruta och 
lager. Skärvstenen avtog längre ner och mängden var här 5-10 liter/lager-ruta. Mängden brända ben i 
de olika lagren varierade mellan 20 g och 240 g. 
Kol från trä fanns i alla lager i vallen. Sammanlagt tillvaratogs 12 prover från olika rutor och djup i 
vallen. 
Fördelningen mellan kvarts och kvartsit var 42 resp 58 %. Andelen skiffer, flinta och övrigt är inte 
medräknat i procentfördelningen då de utgör en mycket liten del i avslagsmaterialet. 
Avfallsvallen var i profilen mycket tydligt markerad i förhållande till den naturliga markytan. Trots 
att rätt mycket sand förekom var materialet mörkfärgat av sot och kol och sanden var blandad med 
fetare jord som bildats av allt organiskt material i avfallet. Den gamla markytans blekjordslager 
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syntes också tydligt i vissa delar. Under avfallsvallen, i ruta X459 Y107, påträffades en grop, A 14, 

0,5 m i diameter och 0,2 m djup. Gropen innehöll kol, enstaka skärvstenar samt benbitar. Från 

gropen tillvaratogs ett kolprov (K15) samt ett jordprov (Jp6). I samma ruta påträffades ett mjukt, 

brunmelerat föremål, 12 x 7 cm stort och 1-2 mm tjockt, som visade sig vara ben av ett större djur, 

förmodligen älg. 

Fynden i avfallsvallens fyra undersökta rutor bestod av 31 st skrapor, 1 skifferspets, 1 kärna, 2 ämnen 

av skiffer och en mejsel av skiffer. Fynden var jämnt fördelade över rutorna. 

Golvplanet 
Den nedgrävda golvytan var helt plan och framträdde tydligt i denna hydda. Grävtekniskt var hyd

dan mycket lätt att undersöka eftersom ingen skenhälla utbildats i golvet. Det innebar att anlägg

ningar i golvytan framträdde mycket tydligt. 

Schaktet genom golvplanet uppvisade också ovanligt många anläggningar i förhållande till den 

undersökta ytan. Samtliga anläggningar låg på den helt plana delen av golvytan, från ruta X451 

Y107 och t.o.m X455,5 Y107 (se profil X449-459 Y107). 

Lager 1, 0-10 cm under torv 

I det översta lagret syntes endast en anläggning, A0, i ruta X454 Y107. Anläggningen bestod av en 

rund sotfärgad yta, 0,4 m i diameter, som innehöll skörbrända stenar och brända ben ner till - 20 cm. 

Gropen har, liksom de flesta övriga, klassats som kokgrop. 

Ca en meter väst om denna grop, i ruta X452 Y107, fanns fem st små mörkfärgningar, ca 10 cm i 

diameter. Tre låg i rad i rutans mitt och två i rad 0,5 m norr om de förstnämnda, se plan s 16. 

Färgningarna var mycket grunda, ca 5-7 cm och föreföll inte kunna utgöra rester av någon stabil 

konstruktion. Man kan däremot mycket väl tänka sig en konstruktion av typen förvaringshylla undet 

taket eller ram för något man behöver hänga upp eller täcka över. En annan och mindre tilltalande 
möjlighet är också att dessa små hål inte hör till förhistorisk tid utan har tillkommit under historisk 

tid. I materialet i groparna fanns dock inte något recent material. 

I det ytligaste lagret var aktivitets/bostadsytan begränsad till endast 3-4 meter och enstaka större 

stenar fanns även lägligt placerade direkt utanför de ovan beskrivna spåren. 

Ca 30 g brända ben tillvaratogs i varje ruta. I kokgropen fanns ytterligare 166g brända ben. Ett fåtal 

fynd hittades på denna nivå, 11 st skrapor, fördelade på de två rutorna X452 och X454 Y107 samt en 

koncentration av 115 st kvartsitavslag i ruta X451 Y107. 

Lager 2, 10-20 cm under torv 

Från 10 cm och ner till 20 cm framkom fält av mörk, brunröd jord med skärvsten, kol och brända 

ben. Ytorna visade inga tydliga avgränsningar som kunde särskiljas som enskilda kokgropar. Olika 

färgningar och sammansättningar av sot och avfallsmaterial syntes över en stor yta. Av planer och 

profiler har dock vissa kokgropar kunnat hänföras till färgningar och koncentrationer. Kokgroparna 

Al, 2, 8, 10 och 13 var sannolikt synliga vid -20 cm. 

Lager 3, 20-30 cm under torv 

Efter -20 cm avgränsades ytorna efterhand och en rekonstruktion med hjälp av ritningarna visar att 

groparna Al-4 samt A2b, A6-10, A12-13 var synliga när 30 cm grävts, dvs totalt 12 gropar av 

delvis olika storlekar men i stort sett av samma typ. Den klart tätaste koncentrationen fanns i rutorna 

X452-453 Y107, dvs i mittdelen av golvytan, men de fördelade sig över ytan från ruta X451 Y107 

och fram till X455,5 Y107. 

Mycket få stenar fanns på golvytan. Förutom stenar som låg i botten på några av groparna påträffades 

endast en samling av 10-20 cm stora stenar i ruta X452 Y107, vilka troligen hört till A9. Enstaka 

mindre stenar fanns över ytan men utan särskild anknytning till vare sig väggar eller anläggningar. 

Från 10 cm och ner till 30 cm under torven fanns i genomsnitt fyra skrapor per ruta och nivå. 
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Lager 4-6, 30-70 cm under torv 
Kokgroparna AS och Al I var inte synliga förrän vid ca 40 cm djup. Dessa båda var de klart djupaste 
groparna vars bottendelar låg ca 0,7 m under torv och de är därför sannolikt anläggningar från 
hyddans tidigaste användningsperiod. AS och A 11 låg båda i hyddans östra sida, i rutorna X454-
455 Y107. 
I golvets västra del fanns avslag och ben ner till ett djup av 0,5 m men i den östra delen, under och 
invid de två djupa kokgroparna fanns ben och avslag ner till 0,8 m djup vilket även detta styrker en 
tidigare datering av den östra delen av hyddan. 

Lista över kokgropar i bottenplanet. 
AO - ruta X454 Y197. Kokgrop synlig från -10 cm. A0 var 40 cm i diameter och 20 cm djup. I 
gropen fanns skärvsten, sot och brända ben. 

A 1 - ruta X452-453 Y107. Kokgrop synlig vid -20 cm. Al var 40 cm i diameter och 27 cm djup. 
Gropen innehöll kol, brända ben och skärvsten. 

A2 - ruta X452-453 Y107. Kokgrop synlig vid -15 cm. A2 var ca 35 cm i diameter och 25-30 cm 
djup. Ca 10 cm från gropens botten låg en dm-stor sten med flat ovansida. Ytterligare en eller två 
gropar var anlagda på samma plats. Dessa var synliga i norrprofilen. 

A2b - ruta X453 Y107. En djupare anlagd grop, A2b, framkom under A2 och syntes från ca 30 cm 
under torv som en mörkfärgning, 35 cm i diameter, med skärvsten, kol och brända ben. A2b var 
minst 16 cm djup, dvs synlig ner till -46 cm. 

A3 - ruta X453 Y107. Kokgrop synlig från -30 cm som en 0,6 x 0,6 m stor mörkfärgning med 
skärvsten, kol och fyra dm-stora stenar. I botten låg en platt sten, 13 cm stor och 3,5 cm tjock. 
Kokgropen var 20 cm djup. 

A4 - ruta X454 Y1 07. Kokgrop synlig från 30 cm under torv som en 40 cm stor sot- och kol
färgning med fyra mindre stenar i. Kokgropen hade en plan botten och var endast 15 cm djup. 

AS - ruta X454 Y107. Kokgrop synlig från -40 cm i kanten mot sydprofilen av schaktet. Den 
synliga diametern var 0,5 m och gropen var 20 cm djup. 

A6 - ruta X453 Y107. Kokgrop synlig från -30 cm mot den norra schaktprofilen. Anläggningen 
var svårlokaliserad i plan p.g.a. att flera kokgropar sammanföll i detta område. Djupet var mellan 20 
och 30 cm. 

A7 - ruta X453 Y107. Möjlig kokgrop synlig från 30 cm under torv som en mycket otyligt marke
rad sotfärgning med brända ben och enstaka skärvstenar. Anläggningen framträdde däremot tydligt i 
sydprofilen som en spetsigt formad grop utan större kol- eller benbitar. Gropens form var helt annor
lunda än de övriga gropanläggningarnas och den har därför troligen haft en annan funktion. Djupet 
på gropen var ca 20 cm. 

AB - ruta X452 Y107. Kokgrop synlig från -20 cm som en större yta mörkrödfärgad jord. Inom en 
yta av ca 40-5 0 cm i diameter in emot den norra profilen fanns skärvsten och ben. I norrprofilen 
syntes nedgrävningen som en mjukt rundad grop, ca 20 cm djup. Anläggningen utgjorde västgräns 
för groparna i norrprofilen. Över kokgropen låg en drygt 20 cm stor sten. 
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A9 - ruta X452 Y107. Möjlig kokgrop synlig från -25 cm som en större yta, ca 0,8 m i diameter, 
med mörkfärgat material av sot, skärvsten och ben. Här låg också Al som delvis överlagrade A9. Vid 
30-35 cm djup framkom fyra stenar (10-20 cm stora) som alla låg i anläggningens västra kant,
möjligen utanför själva gropen.
Troligen utgör denna nivå också gropens överkant. Under dessa, vid - 40 cm, låg ytterligare 7 stenar
runt gropen. I den södra schaktprofilen framträdde anläggningen mycket tydligt och den visade sig
ha en helt plan botten, 45 cm stor, och med en tydlig kolsträng i dess bottenyta. Gropen avviker från
de övriga genom sin form. Djupet på gropen var ca 25 cm om den övre kanten antas ligga vid -25 cm
under torven.

A 10 - ruta X451 Y107. Svagt rundad kokgrop, som låg avskiljd från de övriga. Den utgjorde 
västgäns för kokgroparna i den södra profilen. Kokgropen var möjligen synlig från 20 cm under 
torven där kolstråk och skärvstenar framkom. Tydlig blev gropen först vid -30 när den avgränsades 
till en rund form, 0,5 m i diameter, som till hälften gick in i den södra profilen. Gropen innehöll 
skärvsten, kol och endast ett fåtal brända ben. I sydprofilen framträdde kokgropens svagt rundade 
form mycket tydligt. 

A 11 - ruta X454-455 Y107. Kokgrop synlig från 30-35 cm under torven i den östra delen av 
bottenplanet. Över gropen låg en sten, 30x20 cm och 24 cm hög, och några cm under denna fanns 
ett antal mindre stenar. Gropen hör troligen inte till det senaste användningsskedet. Direkt på eller i 
gropen fanns ytterligare ett tiotal stenar, 10-15 cm stora, vilka inte syntes märkbart eldsprängda. 
Gropen som till hälften gick in i sydprofilen var ca 30 cm i diameter och avslutades med ett 10 cm 
tjockt lager mörk, fet och starkt kolblandad jord. Bottenprofilen var smalare än de övriga kokgrop
arna och hela gropens djup var ca 30 cm. Funktionen kan ha varit en annan än för de övriga kok
groparna i hyddan. 

A12 - ruta X454-455 Y107. Bottendel av kokgrop. Vid 30 cm nedgrävning syntes en 40x40 cm 
stor, oregelbundet mörkfärgad yta, även denna med en större sten i mitten. Stenen var 20 cm i dia
meter. Vid -40 cm fanns endast en 20 cm stor rund yta kvar vilken var sotig och fylld med skärvsten. 
Möjligen har den tagits bort under boendetiden eller så har vi under utgrävningen missat spåren av 
gropens övre del i detta område där även delar av skärvstenspackningen i vallen rasat ner. 

A 13 - ruta X453-454 Y107. A 13 kunde ej urskiljas vid plangrävningen av schaktet men var 
synlig i sydprofilen som en mycket tydlig rundad kokgrop, sannolikt från ca -15 cm. De spår som 
syntes var en mycket distinkt, svagt rundad kolsträng efter kokgropens botten vid 40 cm under torv. 
A 13 fortsatte sannolikt även i ruta X454 Y106, där spåren av en kokgrop framkom i det nordvästra 
hörnet av rutan. Kokgropen var här tydligt markerad vid -25 cm och fortsatte ner till -40 cm. De två 
rutorna åtskiljs av en kvarlämnad, 30 cm bred, profilremsa med torv, varför de två delarna av anlägg
ningen inte framkom samtidigt eller sammankopplades förrän vid tolkningen av ritningarna. Om de 
hör samman skulle kokgropen ha varit ca 0,7 m lång och sannolikt ca 0,5 m bred. 

Sammanfattning, kokgropar 
Minst 15 gropar av olika slag var alltså synliga helt, till delar eller enbart i profilen på denna 4,5 m2 

stora yta. Gemensamt för de flesta är att de innehöll kol, skörbränd sten, brända ben och en mörkt 
färgad sandblandad jord, helt skild från den för området naturliga jordtypen. Mellan groparna fanns 
ljust rost-eller gulfärgad sand. Storleken på groparna varierar från 0,3 m till 0,6-0,7 m i diameter och 
de var i samtliga fall runda, förutom möjligen A13. Djupet på groparna var i allmänhet ca 20 cm 
men även djupare gropar förekom. 
I plan syntes alla de beskrivna groparna (se planritning s. 21), men i schaktets nord och sydprofiler 
fanns dessutom antydningar till möjligtvis ännu fler. Rundade kolstråk och fördjupningar i profilerna 
antydde detta. 
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Groparnas form i profil var vanligen mjukt rundad, t ex A5 och Al0, men vissa gropar avviker från 
detta mönster, t ex A 7 med spetsig botten, A9 med helt plan botten och A 11 med sin smala och 
djupa form. 

Hyddans västra väggsida 
Den västra sidan av vallen runt hyddan innehöll framförallt grus och mindre mängder avfall. Mycket 
små mängder skärvsten och jämförelsevis lite brända ben (totalt 118 g) insamlades. Kolbitar fanns 
här och var men sanden var aldrig färgad av sot. Avslag och fynd fanns, om än i små mängder. 

Rester av korg eller annan behållare - A 15 
Vid 20-30 cm nedgrävning kom ett kolstråk som föredömligt preparerades fram av kursdeltagare 
Gustav Lundblad så att en tydlig form visade sig. Stråket av kol var ca 30 cm långt och böjt i cirkel
form. Vid ytterligare nedgrävning visade sig kolet bestå av en skålformad yta 20 cm ner i marken. 
Kolet innehöll små stickor och mindre kolbitar varför hela ytan gipsades in och tillvartogs som 
preparat. 
Innanför kolsträngen och fortsatt fram till norrprofilen syntes en rund ljusare färgning, ca 0,8 m i 
diameter. Färgningen avvek tydligt från den mörkare rostjorden och fortsatte ytterligare 40 cm djupt 
ner i marken. Den ljusare sanden var tydligt begränsad av kolet som förutom den större ytan med 
små stickor även förekom i mindre fläckar med kolstickor. Formen framträdde mycket tydligt i plan 
och i den N-S-profil som skars ned. Den var vid mynningen helt rund och i profil svagt skålformad. 
Den ljusa sanden föreföll vara påförd lagervis då mörkare strimmor framträdde i profilen. I schaktets 
norrprofil syntes dock inte avgränsningen lika tydligt och den i långprofilen inlagda streckade linje 
som motsvarar färgningen var i realiteten mycket vag och osäker. 
Inom begränsningen av ljusare sand påträffades fem, möjligen sex nätsänken som därmed ytterligare 
stärker intrycket att gropen fungerat som förvaringsgrop, möjligen en i marken nedsatt korg. De små 
förkolnade stickor som begränsade gropen förefaller vara väl små och tunna för en korg av denna 
storlek men tolkningen kan heller inte uteslutas. Behållaren kan ha varit fast, dvs inte ämnad att 
flyttas på eller bära saker i. Inom det ljusa fältet fanns också ca en liter skärvsten. 
Fynd av nätsänken i större antal finns från flera olika platser men då vanligen liggande i rad på ett 
strandparti, m a o fästa i ett kvarlämnat nät. Sådana finns både vid kusten (Broadbent 1979:188) och 
inlandet (Forsberg, L.B. 1983. Rapport Västerb. museum) 

Preparat med förkolnat material 
Preparatet undersöktes och dokumenterades i form av ritningar och foton (se ritning s. 20). Delar av 
materialet har analyserats av R Engelmark Arkeologiska institutionen, Umeå Universitet. Det består 
av tallspån och rötter av unga träd. Rötterna har dock ännu ej kunnat identifieras. I materialet fanns 
också tunt björknäver i den del som varit 'korgens' mynning. De tunna rötterna, 1-2 mm tjocka, var 
alla raka förutom enstaka svagt böjda. Rötterna var inte delade. 
De smala, ca 10 mm breda och upp till 5 mm tjocka tallspånen låg både horisontellt och vertikalt, 
liksom rötterna. En viss dominans av horisontellt läge på rötterna kan ses. Två tallspån, de mest 
intakta i preparatet, var ca 30 mm långa och 9 mm breda. De satt invid varandra i vertikalt läge och 
rötter löpte över och under dessa vilket skulle kunna antyda en flätningsteknik. Tre mycket tunna 
näverbitar satt vertikalt mot och upp till mynningen på utsidan av 'korgen'. En av näverbitarna, 45 x 
11 mm stor, var mycket välbevarad och in emellan den dubbelvikta näverbiten låg några mycket fina 
rottrådar. Vid mynningen fanns dessutom en bit av en rundad träbit, 22 mm lång och 20 mm bred. 
Den satt horisontellt och hade en något kraftigare rot placerad snett, tvärs över träbiten. Av materia
let är det inte helt lätt att rekonstruera en flätning men av de mer tydliga delarna som beskrivs ovan 
är ändå den mest sannolika tolkningen att rötter och tallspån sammanfogats till en förvarings
behållare. 
Förutom nätsänken hittades utanför korgen en skifferkniv, två pilspetsar av skiffer samt ett trapets-
format ämne i skiffer. Samtliga dessa var grå skiffer förutom en av spetsarna som var av röd skiffer. 



Golvstorlek och väggar 
Den plana golvytan syntes mycket tydligt i den södra profilen. Där syntes också alla kokgropar som 
låg koncentrerade inom 4,5 m2 av golvets mittersta parti. Den nedgrävning som gjordes när hyddan 
anlades syntes även denna mycket tydligt i profilen. Nedgrävningens brant sneddade kant låg ca 1-
1,5 m utanför kokgroparna mot både öst och väst. Det nedgrävda partiet har därför varit ca 7 m. 
I den östra sidans nedgrävda väggsida fanns ett inhak i den orörda sanden. Inhaket har senare fyllts 
med avfall. Stora mängder avfall i form av en tjock packning av skärvsten, sot, kol och ben har fyllts 
över den nedgrävda väggsidan i öst. 
I den västra väggsidan fanns en tydligt markerad gräns mellan den orörda sanden och sandblandat 
avfall i form av mindre mängder skärvsten, kol och ben. En tydlig färgskillnad mellan orörd och 
störd sand visade dessutom klart den exakta gränsen för nedgrävningen. 
Tre större stenar låg placerade i rad i ruta X450 Y105. De har förmodligen tillhört den sydvästra 
väggsidan. 

Fynden 
Avslagsmängden var totalt 1191 st och i genomsnitt fanns 16,5 avslag per ruta och lager. Den största 
koncentrationen av avslag, 115 st, fanns i ruta X451 Yl 07, i golvytans översta lager. Totalt tillvara
togs 110 skrapor, 37% var tillverkade av kvarts och 63% av grå eller vit kvartsit. Tre pilspetsar av 
skiffer påträffades; en hel, men mycket vittrad grå skifferspets med rak bas (F 111), en grå spets med 
tånge (F 12) samt en fragmentarisk spets av rödskiffer (F 25). Dessutom hittades en skifferkniv med 
böjd egg och utan skaft (F 74). Bladet var 104 mm långt och i anslutning till det saknade skaftet 
fanns skåror i sidorna. Kniven var av grå skiffer. Övriga skifferfynd var en mejsel av grå skiffer (F 68), 
samt ett ca15 cm långt yxbladformat ämne (F 18 och F66). Samtliga nätsänken förutom ett osäkert 
(F 96) låg som tidigare nämnts i den anläggning som tolkats som en möjlig korg. 

Sammanfattande diskussion 
Resultaten från undersökningen var oväntat goda. Den stora mängden anläggningar i golvytan, 
spåren av en förvaringsbehållare med nätsänken in situ, samt spår av hyddans konstruktion i form av 
ett troligt stolphål i väggsidan är de resultat som bidragit mest till ny information om fornlämnings
typen skärvstensvallar. 

Den mäktigaste delen av avfallsvallen som låg utanför hyddans nordöstra och östra vägg innehöll det 
sedvanliga avfallsmaterialet; skärvsten, kol, brända ben och avslag. I den del av vallen som inte 
omfördelats genom ras ner mot bottenplanet syntes också en viss övervikt av kvarts i de undre lagren, 
något som även konstaterats i andra hyddor av samma typ (Spång 1986:66). Den ursprungliga mark
ytan var tydligt markerad under avfallsvallen och vallens höjd var som mest 0,75 m hög. 
Direkt söder om det mäktigaste partiet av avfallsvallen fanns ett lägre parti, vilket kan tyda på att en 
ingång legat här, mot sydost och mot vattnet. Vid en datorbearbetning av de uppmätta nivåerna 
kunde det lägsta partiet av vallen tas fram, dvs genom att se var ett genombrott till bottenplanet 
först uppträder när man höjer en tänkt vattenyta (se nivåkarta sid 13). Placeringen är dessutom 
mycket logisk då det är rimligt att anta att avfall som producerats inne i hyddan burits ut och slängts 
utanför ingången. 
Den nedgrävda golvytan var 6,5-7 m i diameter, rund till formen och 0,5 meter djup. Den östra 
delen av golvytan hade de djupast liggande kokgroparna och därför kan man anta att de hör samman 
med den tidigaste byggnadsfasen. 1,5 m av den ursprungligt nedgrävda golvytan i öster har senare 
överlagrats av nedrasat avfallsmaterial, bl a täcktes den djupa kokgrop som låg längst mot öst. Ras
massorna kan tyda på att man senare velat flytta väggen mot väst istället för att flytta de stenfyllda 
massorna. Fördelningen av resterande kokgropar tyder dock på samma sak, nämligen att man utvid

gat eller förflyttat golvplanet mot väster. De näst djupaste kokgroparna låg i mittpartiet och ännu 
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ytligare kokgropar fanns i den västra delen (se profil 449-460/107) där också nivån på den nedgrävda 

golvytan ligger något högre än i östra delen. Den allra ytligast placerade kokgropen som framträdde 

redan vid 10 cm djup under det tunna torvlagret låg däremot ovanför den djupaste/äldsta kokgropen 

i ruta 454/107. Man kan också i profilen se flera andra kokgropar på olika djup över hela ytan och det 

förefaller därför svårt att tidsmässigt säkerställa en utveckling av hur golvytan använts om inte 

mycket stora resurser läggs just på denna problematik. Det var tyvärr inte möjligt under vår utgräv

ning med endast ett fåtal dagar till förfogande. Kolprover har tillvaratagits från de flesta kokgropar i 

golvytan vilket möjliggör en analys av groparnas ålder vid ett senare tillfälle. 

Totalt fanns 15 urskiljbara kokgropar på den undersökta ytan i golvet. Därutöver fanns vaga antyd

ningar i profilen att ytterligare gropar kan ha funnits. 

I golvytans ytligaste lager fanns endast en kokgrop, men även en avslagskoncentration samt fem dm

stora runda färgningar som kan tolkas som små stolphål efter någon typ av konstruktion, dock sanno

likt inte för själva hyddan. 

Spår av hyddans konstruktion kan däremot de tre större stenar som påträffades i golvplanets sydvästra 

väggsida utgöra. Dessutom har den östra väggen, dvs gränsen för nedgrävningen, ett inhak i dess 

övre parti vilket kan tolkas som spår efter en snedställd trästolpe som utgjort stomme för en hydda 

konstruerad på liknande sätt som klykstångskåtan. 

I den västra väggsidan fanns en 0,8 m stor och 0,4 m djup, svagt rundad grop med ljus sand. Gropen 

var i ena sidan kantad av ett tunt kolskikt av små förkolnade rottrådar, träspånbitar och tunna näver

bitar. Inuti gropen, i den ljusa sanden låg 5-6 nätsänken, vilket kan tyda på en förvaringsgrop. 

Förvaringsgropen som kan ha utgjorts av en korg har sannolikt legat placerad inuti hyddan men helt 

säkert kan inte dess läge betämmas då den låg direkt invid hyddans nedgrävning. 

Kolets intakta läge vid mynningen samt den tydliga formen tyder på att 'korgen' har varit placerad i 

en grop. Den ljusa färgen på sanden tyder på att den kommit från ett övre, urlakat lager, eller från 

den öppna sandstranden. Sanden har påförts medvetet eller möjligen rasat ner i 'korgen'. Den brand 

som lämnade delar av 'korgen' intakta bör ha drabbat hela hyddan vid detta tillfälle men fyndet kan 

också tolkas så att hyddan övergivits och sand har rasat ner i 'korgen' efter hand. En senare skogs

brand har bränt den del av korgen som suttit ytligt och exponerat för lågorna och resten av korgen 

har multnat ned som en naturlig process. 

Anläggningen har inte förnyats och nätsänkena har inte tillvaratagits vilket innebär att 'korgen' 

också kan tolkas som en lämning efter den siste invånaren i hyddan. 

Hyddgrunder av samma typ har tidigare daterats till ca 4000-2000 f Kr och benmaterialet domineras 

av arterna älg följt av bäverben (Lundberg 1986). 

I Raä 277 har makrofossilanalys utförts på två jordprover vilka visat på spår av tallkotte, trä av tall 

samt två frön av mjölon (Asctostaphylos uva-ursi). 
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Fyndlista från Raä 277, Sandsjön, Sorsele sn, 1988 

Fynd Ruta Djup Typ Material längd-
-n r bredd -

tjocklek 

1 459 107 - 0 skrapa kvarts 33-23-12
2 450 107 -7 skrapa kvarts 23-18-9
3 459 107 -5 be arbe tad skif fer, grå 5 0-42-9

ev. sågad 
4 459 107 -10 skrapa kvarts 28-?-10 
5 449 107 -11 skrapa vit kvartsit 25-24-10
6 458 107 0-10 re t. avslag vit kvartsit 30-14-3
7 451 107 -8 skrapa vit kvartsit 33-26-8
8 451 107 -10 skrapa grå kvartsit ?-26-8
9 459 107 -10 skrapa vit kvartsit 27-23-12

1 0  450 107 -18 skrapa vit kvartsit 23-20-9
11 456107 -1 borrspe ts? vit kvartsit 14-11-7
12 450 107 -18 pilspe ts skif fer, grå 55-16-4
13 450 107 -18 skrapa? vit kvartsit ?-25-12
14 450 107 -18 skrapa? vit kvartsit 23-20-13
15 449 107 -18 sänks ten skif fer? 130-103-31
16 450 107 -18 skrapa vit kvartsit ?-27-9
17 458 107 -14 re t. avslag kvarts 32-20-6
18 451 107 -13 ämne skif fer ,grå 119-54-18
19 459 107 -28 ämne skif fer, svart 53-30-15
2 0  451 107 -13 skrapa? kvarts 29-25-9
21 458 107 -25 skrapa kvarts ?-23-10
22 458 107 -34 skrapa kvarts 33-?-12
23 451 107 -20 skrapa kvarts 33-?-15
24 454 107 0-10 skrapa grå kvartsit 31-28-13
25 449 107 -28 spe tsde l röd skif fer 35-13-4

t ånge/mo thak 
26 452 107 -10 skrapa vit kvartsit 27-?-11 
27 451 107 -16 skrapa? kvarts 15-17-7
28 449 107 -32 sänks ten skif fer? 107-97-18
29 458 107 -4 0 skrapa grå kvarts it 29-25-10
3 0  450 107 -33 sänks ten skif fer? 116-85-18
31 454 107 -12 skrapa grå kvartsit 27-28-10
32 459 107 -70 skrapa kvarts ?-?-7
33 457 107 -10 skrapa vit kvartsit 4 0-28-11
34 453 107 -18 skrapa grå kvarsit 30-24-9
35 457 107 -15 skrapa kvarts 32-28-15
36 453 107 -18 skrapa svart kvartsit 37-30-11
37 455 107 -14 skrapa kvarts ?-?-9
38 459 107 -45 skrapa kvarts ?-?-10
39 459 107 -4 7 skrapa kvarts ?-18-11
4 0 453 107 -19 skrapa vit kvarts it 24-23-10
4 1  453 107 -20 skrapa? kvarts 22-23-9
42  453 107 -22 skrapa vit kvartsit 33-26-8
43 457 107 -20 kä rn a  kvarts 59-48-33
44  457 107 -22 skrapa kvarts (17)-22-8
45 450 107 -33 sänks ten sand s ten? 121-12-18
46 453 107 -23 skrapa ·vit kvartsit 36-28-17
47 459 107 -55 skrapa grå kvartsit 28-26-10
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48 

49 
5 0  
5 1  
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

459 107 -56 skrapa? 
m inikärna  
skrapa, hel 
skrapa 
skrapa, hel 
skrapa 
skrapa 
skrapa 
sänks t en 
skrapa 
skifferbit 

grå kvartsit 

vit kvartsit 
vit kvartsit 
kvarts 

26-20-13

35-25-8
30-26-8
30-24-11
26-?-7
35-27-9
47-29-1
118-86-16
?-?-9 
42-39-5

456 107 -27
456 107 -30
459 107 -70
452 107 -10
456 107 -32 vit kvartsit 

grå kvartsit 454 107 -20
i dumphögen 

456 107 -30 vit kvartsit 
grå skif fer 451 107 -24

456 107 
456 107 

452 107 
452 107 
452 107 
452 107 
456 107 
452 107 
451 107 

455 107 
456 107 
456 107 
456 107 
450 107 
450 107 
450 107 
450 107 

i dumphögen 
450 107 
453 107 
453 107 
453 107 
453 107 
455 107 
455 107 
454 105 
452 107 
452 107 
455 107 
454 106 
450 105 
454 106 
454 105 
452 109 
452 109 
452 109 
452 109 
452 109 
450 105 
454 105 
454 105 
449 107 
454 106 

-30
-25

m sågspår 
skrapa vit kvartsit 
skrapa grå kvartsit 
( två re tuschsidor) 

22-27-5
20-24-6

-22 skrapa? kvarts 27-22-15
-22 skrapa kvarts 22-21-9
-23 skrapa grå kvartsit 30-30-10
-25 skrapa vit kvartsit 23-20-10
-35 skrapa vit kvartsit 25-34-8
-33 skrapa vit kvartsit 33-20-10
-24 ä mne grå- vit skif fer 93-73-14

(im f med fynd nr 18 som hör samman med F 66) 
-25 skrapa vit kvartsit 22-24-8
-39 mejsel/yxa grå skif fer 94-43-12
-43 skrapa? kvarts 40-22-13
-60 skrapa kvarts 25-25-9
-28 skrapa grå kvartsit 32-21-11
-30 skrapa vit kvartsit 26-25-8
-30 skrapa kvarts 24-26-15
-28 kniv röd skif fer 104-21-7

-70
-15
-4 0
-29
-53
-70
-73
-12
-4 0
-5 0
-70
-10
-30

-6

-10
-3

-10
-10
-10
-20
-34
-15
-16
-55
-20

(eneggad, böjd, bladdel) 
skrapa grå kvartsit 
skrapa vit kvartsit 
sänkes ten skif fer? 
skrapa grå kvartsit 
skrapa vit kvartsit 
skrapa vit kvartsit 
skrapa vit kvartsit 
skrapa flin t a? 
skrapa vit kvartsit 
borr?? grå kvartsit 
skrapa kvarts 
skrapa vit kvarsit 
skrapa grå kvartsit 
skrapa grå kvartsit 
skrapa kvarts 
skrapa vit kvartsit 
skrapa kvarts 
skrapa( hel) vit kvartsit 
skrapa vit kvartsit 
skrapa kvarts 
skrapa( hel) vit kvartsit 
sänks t en? ? 
skrapa kvarts 
skrapa grå kvartsit 
sänkes t en skif fer 
skrapa vit kvartsit 

38-31-14
26-24-12
27-22-5
30-24-11
28-18-11
28-34-3
26-35-10
26-35-10
34-28-8
15-18-8
26-20-17
45-30-10
30-22-15
22-23-9
27-22-9
22-22-8
20-21-13
48-30-13
20-22-5
32-?-10
44-28-10
182-135-23
32-23-9
34-29-18
120-70-26
37-27-12
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101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 

453 107 
452 109 
452 109 
452 109 
452 109 
454 106 
454 106 
451 109 

452 108 
452 108 
456 107 
456 107 
456 107 
456 107 
456 107 
456 107 
456 107 
455 107 
449 107 
450 107 
451 107 
452 107 
453 107 
453 107 
450 105 
454 105 
450 105 
450 105 
454 105 
454 105 
454 105 
454 105 
452 109 
452 109 
452 108 
450 105 
454 106 
454 105 
451 107 
451 107 
454 105 
454 105 
450 105 

-4 0
-4 0
-35
-5 5
-5 8
-30
-30

ytfynd 

" 

-80
-80
-35
-80
-80
-80

20-30
-80

20-30
20-40

-16
0-10

10-20 
10-20
20-30
20-30

-35
-4 0

20-30
-27
-35
-35

20-30 
5 0-60 

y t fyn d 
-4 0
-30
-30

35-40
-4 7
-33
-27
-35 

skif ferbit grå skif fer 37-8-3
skrapa(hel) kvarts 16-16-9
skrapa vit kvartsit 30-20-9
kärn a grå kvarts it 41-33-28
skifferbit m sågad skåra 39-30-4
skrapa vit kvartsit 31- 21-11 
skrapa kvarts 35-21-10
skrapa vit kvartsit 34-19-12
ovanlig form 
skrapa grå kvarts it 51-29-8
skrapa vit kvartsit 22-18-8
spets grå skif fer 70-16-4
skrapa kvarts 25-18-7
skrapa? kvarts 27-?-9
skrapämne grå kvarts 53-26-13
skrapa vit kvartsit 24-20-8
skrapa vit kvartsit 31-24-5
skrapa? vit kvartsit 17-13-5
skrapämne?vit kvarts it 42-24-10
skrapa vit kvartsit 37-21-11
skrapa? grå kvartsit 29-20-11
skrapa vit kvarts it 26-24-12
skrapa? kvarts 21-?-10
skrapa kvarts 21-20-11
skrapa kvarts 21-18-11
skrapa? kvarts 22-18-11
verkty g? vit kvartsit 32-18-7
verkty g? kvarts 31-21-6
skrapa? grå kvartsit 33-28-14
verkty g vit kvartsit 31-24-6
skrapa rosenkvarts 34-19-15
skrapa vit kvartsit 24-20-10
bearb avslag kvarts 29-23-10
skrapa grå kvartsit 23-17-8
skrapa, f rag kvarts 13-10-5
skrapa kvarts 21-?-10
slipad bit grå skif fer 103-38-17
skrapa vit kvartsit 22-15-7
skrapa vit kvartsit 24-24-9
skrapa vit kvartsit 23-28-13
skrapa vit kvartsit 31-20-12
skrapa kvarts 18-28-10
skrapa vit kvartsit 36-20-10
skrapa kvarts 28-24-10
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Tabell över skärvstensmängd och avslagsmängd, Raä 277, 

Sorsele sn och kn 

Ruta och skärvs tens kv arts kvartsit  sk i f f er övriga 

djup m ängd avslag avslag avslag avslag, 
liter antal antal antal antal 

X449 Y107 0 0 0 
0-10 cm 

10-20 12 3 11 

20-30 8 1 12 

30-40 15 3 4 
-55 4 4 

X450 Y107 

0-10 cm 8 2 23 2 

10-20 12 8 3 

20-40 20 17 22 

X451 Y107 

0-10 16 3 39 + 72 1 ? 1 krita ? el 
små, vita flintk rusta 

10-20 26 2 30 1 
hälleflinta 

20-30 9 7 6 

30-50 3 8 svart 
X452 Y107 

0-10 8 8 

10-20 12 3 19 2 

20-30 10 3 13 1 

30-40 20 2 14 

X453 Y107 

0-10 3 4 10 
10-20 14 5 12 

20-30 7 2 8 

30-40 ? 3 9 
40-50 ? 2 9 1 

X454 Y107 

0-10 18 0 9 1 

10-20 10 1 5 
20-30 19 2 6 
30-50 7 0 2 

X455 Y107 

0-10 7 7 23 5 

10-20 16 4 14 0 1 hällefl. 

20-30 10 1 4 1 röd 

30-40 18 8 13 2 5 flinta 
ljusgrå 

40-50 10 1 2 

-80 0 2 10 (3 st är 
mkt vassa -
knivar ?) 

X456 Y107 

0-10 15 7 8 1 svart 

10-20 20 5 19 

20-30 15 12 26 1 grå 

30-40 2 4 16 
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40-50 10 7 13 0 1 osäker 

50-60 ? 7 6 

-80 0 9 3 

X457 Y107 

0-10 17 4 6 

10-20 18 12 15 0 1 hällefl. 

20-30 6 9 14 

30-40 5 11 4 

X458 Y107 

0-10 25 5 6 

10-20 ? 5 5 

20-30 10 18 2 

30-40 10 26 7 

40-50 0,5 5 

X459 Y107 

0-10 25 2 5 

10-20 32 4 15 

20-30 33 15 6 

30-40 14 10 2 0 1 flinta 

40-50 11 19 7 

50-60 13 40 8 

60-70 8 10 6 

70-80 1 3 1 0 2 osäkra 

Övriga rutor, skärvstensmängd och avslagsmängd 

X450 Y105 

0-10 ? 5 4 

10-20 ? 8 6 

20-30 ? 5 

30-40 ? 0 2 1 

X454 Y105 

0-10 ? 7 10 0 1 flinta m 
krusta + 1 
trol flinta 

10-20 ? 8 23 

20-30 30 2 38 2 

30-40 ? 1 4 1 grå mkt sten i

r ut an 

X454 Y106 

0-10 8 0 2 

10-20 9 2 3 

20-30 14 4 4 

30-40 ? 0 2 

X452 Yl0S 

ytfynd 1 3 

X452 Y109 

0-20 20 8 10 

20-30 9 4 3 

30-40 17 10 

40-50 10 2 4 

50-60 20 3 4 
-80 9 
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Tabell över brända ben, vikt i gram, Raä 277, 

Sandsjön. Sorsele sn och kn. 

gram per lager = cm under torven 

1 9 88 

Ruta 0-10 cm 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

449 

451 

452 

454 

455 

456 

450 

454 

454 

452 

107 0 4

107 0 1 4

107 0 26

107 30 435

107 2 70 590

107 1 98 220

107 40 94 

107 24 132 

107 42 64 

107 11 8 100 

107 5 0 184 

1989 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

105 

105 

106 

109 

0-lOcm 10-20

1 5 

63 

1 0  1 8 

26

60

74

480 

610 

560 

334 

190 

26 

64 

240 

20-30

18 * 

22 

124 

242 

1 6 

* - från anläggning A 11
* 1 

- ner till -90 cm
* 2 - även tänder

1 4

400 40 

11 5 1 20 48 

26 

74 26 6 

100 72 110 42 1 4

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

24 

50 5 7*2

57 500 

86 8 

5 * 120 248 

40 *1

28 

5 0  

1 9 88 4 

1 9 41 5 1 1 0 5 
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Kolprover tillvaratagna i Raä 277 

K-nr ruta X-Y

1 X458 Y107 
2 458 107 

3 458 107 
4 459 107 

5 459 107 

6 458 107 

7 450 107 

8 453 107 
9 449 107 

10 458 107 
1 1  453 107 
12 452 107 
13 450 107 
14 449 107 
15 459 107 
16 459 107 
17 459 107 
18 459 107 

19 456 107 
20 452 107 
21 459 107 
22 449 107 

23 452 107 
24 452 107 
25 453 107 
26 455 107 
27 455 107 
28 453 107 
29 452 107 
30 452 107 
31 452 107 
32 455 107 
33 455 107 
34 450 105 
35 454 106 
36 452 109 
37 454 106 
38 454 106 
39 449 107 
40 450 107 
4 1  450 107 

djup 

-20
-14

-35
-26

-28

-40

-22

-22
ca -30 

55 
-30
-18
-23

ca-30 
-67-70

-34
-45-48

-53

-39
-3 8
-77

-50-60

-35
-38
-30
-70
-70

1-10
30-40
30-40
30-40

-80
-80
-23
-20

-20-50
-30
-40
-55
-50

-28-29

beskrivning 

1988-års grävning 
från koncentration i norrprofilen 
från två intilliggande ställen 1 
r u t a n  
20 cm fr norra profilen, ett ställe 
samlad, mindre kolkoncentration 
15 cm fr N och 25 cm fr V 
20 cm fr N och 50 cm fr V, från ett 
ställe 
från mitten av rutan, ett 
ställe 
ett ställe, 15 cm fr N och 50 
cm från V 
15 cm från S och 31 cm fr Ö 
från södra och västra sidan av 
korgens utsida 
vid sydprofilen 
ca 15 cm fr Ö och 40 cm fr S

ca 22 cm fr S och 40 cm fr Ö 
30 cm fr Ö 
S om "korgen" 
från botten av östra vallen 
från avfallsvallen 

Il 

runt större benstycke i botten 
av avfallsvallen 
strax söder om mittpunkten 
20 cm fr S och 30 cm fr Ö 
södra profilen, under vallen 
kolstickor från korgen 

1989 års grävning 
från profil i A3 - kokgrop 
från kokgrop A2b 
från kokgrop A6 
kolbitar från hela rutan 
kolbitar från hela rutan 
63 cm fr N och 55 cm fr Ö 
kokgrop A2 
kokgrop A9 
kokgrop Al 
kolbitar från hela rutan 
kolbitar från hela rutan 
från mitten av rutan 
kolbitar från hela rutan 
kolbitar från hela rutan 
kolbitar från hela rutan 
kolbitar från hela rutan 
från under "korgen" 
från under "korgen" 
kol intill kniven F 74 
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42  451 107 -40-50
43 451 107 -35-50
4 4  452 107 -35 näverbit från mitten av 

kokgrop 
45 454 107 -1 5
46 454 107 -22
47  454 107 -52
48 456 107 -80-90 från botten av vallen 
49  458 107 -38
50 452 109 -80
51  454 105 -20-30
52  454 105 -30-40
53 451 107 -30-40 sydöstra hörnet, kokgrop 
54  451 107 -40-60 från AlO, kokgrop 
55 454 105 -30 kokgrop? 
5 6  454 107 -30-40 kokgrop A4 
5 7  454 107 -40 kokgrop AS

58 454 107 -60 kokgrp A5, botten 
59  454 107 -40 kokgrop Al 1 
60 455 107 -3 5 kokgrop All 

Jordprover, Raä 277, Sandsjön 

Jp 1 452 109 -30 ljus färgning i ruta vid NV 
väggsidan 

Jp 2 459 107 -35 jord från avfalls vallen 
Jp 3 452 107 material från kokgrop A2 
Jp 4 452 107 material från kokgrop Al 
Jp 5 454 107 10-1 5 material från kokgrop A0 
Jp 6 459 107 -55 material från östra avfalls-

vallens djupaste lager 
Jp 7 452 107 -20 mörkt material i kokgrop A9 

Jp 5-Jp 6 har inlämnats för makrofossilanalys (se rapport sid 3 7 ) 
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Fotolista , negativ, Raä 277, Sorsele sn 

Film A 1306 
1 Frida Spång, 3 år 
2-9 Raä 277, skärvstensvall 
10 Ruta X451 Y107 grävd 13 cm - fynd av skiffer

ämne, F 18 
11-12 Arbetsbild - grävning av schakt i skärvstens

vallen 

Film A 
1 

2 

3,4 
5-7
8.9
10-12

Film A 
1 
2,3 
4,5 
6,7 

8,9 
10,11 
12 

Film A 
1,2 
3,4 
5 

6,7 

1307 
Rutorna X449-450 Y107, grävda ca 30 cm under 
torven. Plats för möjlig korg med nätsänken från SO 

Som bild 1, rutorna X449-451 Y107 
Som bild 1, med fynd av nätsänke 
Rutorna X449-450 Y107 med nätsänke 

Som bild 5, 
"Korgen" i rutorna X449-450 Y107, grävd ner 
till kolets nederkant, ca 45 cm 

1308 
Översikt över Raä 277 
Rutorna X449-452 Y107, grävd 20-30 cm 
"korgens" nedre del markerad av ljusare sand från 0 
Profil genom avfallsvallen i västra delen av 
skärvstensvallen. Rutorna X455-460 Yl 07. 
Sydprofil av ruta X459 Y107 
Sydprofil av ruta X458 Y107 
Sydprofil av ruta X459 Y107 

1309 
Sydprofil av ruta X457 Y107 
ydprofil av ruta X456 Y107 
Kokgropar i rutorna X452-455 Y107 
Gruppfoto av kursdeltagarna och grävledning 

Film A 2196 
1-12 Kolpreparat av "korg" under framrensning 

Film A 2262 

frånNV 

från S 

från VSV 

från SO 
frånN 
frånN 
från O 

från VNV 

frånNV 
från OSO 

från VNV 
frånN 
frånN 
frånN 

från N 
från N 
från VNV 
rånN 

1 V y  mot SV från boplatsen från NO 
2,3 Rutorna X452-454 Y107, grävd 30 cm under torv, 

Anläggningar Al-A4, profil genom Al och A2 från OSO 
4,5 Rutorna X453-454 Y107, grävd 30 cm under torv, 

Anläggningar A4 och A5 från OSO 
6-8 Ruta X452 Y107, grävd 40 cm under torven, 

Anläggning A9 från N 
9-11 Norrprofil av ruta X449,6-450 Y107, plats för 

korg". från S 
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Film A 2263 

1 Sydprofil av ruta X449 Y107 
2 Sydprofil av ruta X449,7-450,5 Y107 
3 Sydprofil av ruta X450 Y107 
4 Sydprofil av ruta X451-452 Y107 
5,6 Sydprofil av ruta X452 Y107 
7 Sydprofil av ruta X452,7-453 Y107 
8 Sydprofil genom hela skärvstensvallen, rutorna 

X454-449 Y107 

Film A 2264 

1,2 Sydprofil av ruta X453 Y107, anläggning A 7 
3,4 Sydprofil av ruta X454 Y107, anläggning A5 
5,6 Sydprofil av ruta X454,5-455,5 Y107 
7 Sydprofil av ruta X455,3-456, 1 Yl 07 
8-11 Norrprofil av rutomaX452-455 Y107 

Film A 2265 

1-6 Preparat av kolsamling i Raä 277, ruta X449-450 
Y107. Hela preparatet. 

7-9 Mittdelen av preparatet 
10-12 Detaljer av preparatet 

frånN 
frånN 
frånN 
frånN 
frånN 
frånN 

frånNO 

frånN 
frånN 
frånN 
från N 
från S 
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Diapositiv 

23555 Raä 277, skärvstensvall från S 
23556 Raä 277, strandparti mot öst nedanför skärv-

stensvall. från V 
23557 Vy över Raä 277, skärvstensvall frånNNV 

23558 Raä 277, Kol i ruta X449 Y107. -10 cm frånÖ 
23559 Raä 277, ruta X452 Y107 -10 cm, 

litet "stolphål" frånN 
23560 Raä 277, skärvstensvall frånNV 
23561 Raä 277, F15, sänksten i ruta X449 Y107, -18cm 

frånN 
23562 Raä 277, F 28, sänksten i ruta X499 Y107, 

-33 cm, i "korgen" frånN 
23563 Som bild 23562
23564 Raä 277, Gustav Lundblad gräver ut "korgen"

rutorna X449-450 Y107 från SÖ 
23565 Raä 277. Sänkstenar i "korgen", rutorna X449-

450 Y107, -30-40 cm. frånN 
23566 Raä 277. "Korgen" i rutorna X499-450 Y107,

Detalj- kolbitar. frånN 
23567 Som bild 23566
23568 Raä 277. Ruta X459 Y107 grävd 80 cm djupt,

ben från botten under avfallsvallen från S 
23569 Raä 277, Ruta X450 Y107 -80 cm. Botten av

avfallsvallen, större brunfärgad benbit samt kol,
23570 Raä 277. Kolet från "korgen" grävs fram för att

tas i som preparat. Sänksten F45, i ruta X450
Y107, -33 cm. frånN 

23571 Som bild 23570 men snett uppifrån frånÖ 
23572 Raä 277. Rutorna X449-450 Y107, östra sidan

av "korgen" nedgrävd från S 
23573 Raä 277. Profil sedd snett uppifrån, genom

"korgen" frånÖ 
23574 Raä 277. Sydprofil av ruta X459 Y107 med

kokgrop under avfallsvallen frånN 
23575 Raä 277. Kokgropar i bottenplanet, -30-40 frånÖ 
23576 Raä 277. Kokgrop A3 (profil X453,4 Y107-108)

Al och A2 i rutorna X452-453 Y107 samt
A2b i botten av tvärschaktet från V 

23577 Raä 277. Kokgroprar Al och A2, profil X453
Y107-108 frånÖ 

23578 Raä 277. Kokgrop A3, stenar i botten av anlägg-
ningen, ruta X453 Y107 frånN 

23579 Raä 277. Skifferkniv F74, i ruta X450 Y107. från Ö
23580 Raä 277. P Mattson med fynd 74, skifferkniv, från V
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Bild A 1306:6 
Avtorvning av schaktet. till v/instcr p:t bilden i vallens högsta parti samt i golvplanct. 

från NNV 

Bild 1306: 11 
Hyddans golvplan umlcrsiiks. Till v;i1hlCI pa hildrn (lc11 lii):'.ll' ):'.lll:--\ :tlk11 d;ir i\ I 'i. 
'korgc11' med 11jtS:i11l,;c11 p:tlr:ilLtdc:-- I h11Lk11s iiHL' h:i):'.1:1 liiirn :ir \:ilk1h liii):'.'-LI p:1111 
fdlll vsv



Bild 2262:2 
Golvpla:nets anläggningar - kokgroparna A 1-A+. Profil genom AI och A2.

från OSO 

Bild 2263:8 
Sydprofil genom golvet och v�istra viiggsid:ui. I IHlcb1h vj_s;tr:1 dl'i Kul,.;rnp:ll'lu ( r, \ :i 
till hö) A 7, A9 och AI 0. 
fdn NO 



.<�.:-.�. ;·;·• - � .. -��:.1, ">' 1 :} 

Bild 1307:11

''-<<" -",:···•..,__,_ ,:k- s" 

'Korgen'. Den ljusa sanfyllningen inuti behållaren eller korgen har grävts ner till 
kolpreparatets nedre del. På bilden syns kolet i urholkningens längs hela den högra 
(södra) sidan. Nätsänken ungefärligt placerade i Wgc. 
från V 

Bild 1308:5

Profil genom 'korgens' bottendel som syns som en ljus sLtlforn1ad grop. 
Kolpreparatet med stickor och sp,tn borttaget friin den vjnstra (siiclra) sicLu1 av den 
ljusa sandfyllningen. 
f

r
fm 0



• 

Bild 2265 

Del av kol preparatet med kolstickor. sannol1kt smala rottr:idar. tallspån och 
björkn�ivcr. Inga tydliga spär av sammanl'Litning framtr�iddc men sammansättningen 
av material tyder p{i en sfalan konstruktion . 



Mokrofos:3ilöneilys, Rö6 277, �;orsele Vb. 

Sorsele Jp -/0 -/5 cm: 

Triiko/. sti c�(prov gav I tJ!!

kol tel/iiilav t,arrlrä,j,sannolikt /tt//_.1 st. 

jp 459//{)7 -55 cm: 

Triiko/. stickprov gav tel/

Jp 452/107 35 cm s - 22 ö -?· 

.Triiko,'. stickprov vi ser på t tJ.ll

Kommentar 

Mjblonfrbn hittas ganska ofta i arkeologiska sammanhang, t ex i härdar, 
där man ocksA ibland hittar fbrkolnade kottefjäll. Både kottar och 
mjblonris kan antagligen med fbrdel användas som tändved/bränsle. 
Mjcilon har fbr bvrigt fullt ätbara bär som innehåller en hel del socker, 
och det är inte alls otänkhart att men Ätit dem. De kRn tex kokas in till sirap 
som ju är bättre fbr lAngtidsfcirvaring än färska bär. De fbrkolnade frbna av 
mjblon kan alltså vara matlagningsrester eller, liksom det bvriga fbrkolnade 
materialet ur växtriket, lämningar efter eldning. 

Umeå den 26 sept 1989 37 
Karin Viklund 

r.· 0/J u c /Il it, luA. <l ( 



tvlökrnfossilöneilys, Röö 277, Sorsele Vb.

Sorsele Jp - JO -15 cm_-

Triiko/, stickpro'v' qav lr!/1 . � 

jp 459//()7 -55 cm: 

Triil.'o/, :;t i ckprov gav ( r..9/ I 

.4räas-({'1pliyk,s t/Vr_9-ursi, l!_/d/trll, tve sarnrnanh6ngonde frön 

Jp 452/107 35 cm s - 22 ö -?- -10 -IS e-,-,,, 

.Trtilal, st i ckpro•,1 visar- på ( c..9// 

Kommentar 

Mjölonfrön hittas ganska ofta i arkeologiska sammanhang, t ex i härdar, 
där man också ibland hittar förkolnade kottefjäll. Både kottar och 
mjölonris kan antagligen med fördel användas som tändved/bränsle. 
Mjölon har för övrigt fullt ätbara bär som innehåller en hel del socker, 
och det är inte alls otjnkbart att man ätit dem. De kan tex kokas in till sirap 
som ju är bättre för långtidsförvaring än färska bär. De förkolnade fröna av 
mjölon kan alltså vara matlagningsrester eller, liksom det övriga förkolnade 
materialet ur växtriket, lämningar efter eldning. 

Umeå den 26 sept 1989 
Karin Viklund 

r /J/1-Ylt

, I I 

I/; ir/ ( ,1,1 /1 117 ( 
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