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Tillkännagivande 

Denna rapport är ett resultat av gemensamma ansträngningar och dialoger mellan 

undertecknad och de studenter som deltog vid en utgrävning i Yttertavle, våren 96. 

Undertecknad vill här passa på att än en gång få tacka Per Nilsson, Måns Tyrland, 

Therese Sigmundsdotter, Hanna Larsson, Magnus Andersson, Annika Parmell, Anette 

Kurkkio, Cecilia Englund, Tobias Kumlin och Urban Lidgren för visat intresse, tålamod, 

givande diskussioner och trivsamma dagar i fält. Utan Er vore denna rapport oskriven. Ni 

skall alla få ett ord på vägen som en hugfästelse av våra förehavanden under läsåret 

1995/1996: 

Omnis determinato est negatio, eo ipsio 
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1996: 111; även Broadbent l 984:52ff). Denna bild stärks av en ännu så länge opublicerad 

undersökning från Mariehem, Umeå stad (fig 1), där en skärvstenshög innehållande ben 

av både säl, fisk och får/get samt makrofossila fynd av sädeslaget kom finns belagt. 

Skärvstenshögen är radiometriskt daterad till yngre bronsålder och äldre förromersk 

järnålder (Forsberg 1996: 17f; jfr W allin 1996: 109). Dessa pollenindikationer tycks dock 

upphöra runt 400 f kr och det finns sedan inga belägg för varken betesdrift eller odling i 

de pollendiagram som Engelmark eller W allin presenterar förrän ett millennium senare 

(Engelmark 1976:99; Wallin 1996). 

Vad som orsakat detta avbrott är dock svårare att sia om då det mångt och i mycket saknas 

både boplatser och gravar från denna tid (se Larsson 1984). Ser vi t ex till bronsålderns 

gravrösen och stensättningar så anses de upphöra att anläggas vid denna tid och detta 

mönster går igen både i norra (Broadbent 1982) och mellersta Västerbotten (Bergvall & 

Salander 1996: 15ff), som i Ångermanland (Baudou 1968). Enligt mitt förmenande tyder 

dock det mesta på att detta är en skenbild orsakad av en forskningslucka. Gravarna blir 

visserligen färre till antalet under denna tid, vilket sannolikt skall tolkas ur ett socialt och 

ideologiskt perspektiv, men det återfinns gravar som i enlighet med landhöjningen bör ha 

en sannolik datering till tiden mellan 500 BC till 600 AD Ufr Baudou 1968:84ff, Tabell 

25; Bergvall & Salander 1996: 115ff, Tabell 3). Avsaknaden av boplatser från denna tid är 

möjligen ett resultat av att dessa är svårare att upptäcka men kan även bero på att dessa ej 

varit strandbundna, som de ännu opublicerade undersökningarna i Mariehem, Umeå stad, 

och Mårtensfäboda, Nysätra sn Västerbotten, implicerar (Forsberg 1996: l 72f). De åter

finns därmed inte på "rätt" nivå över havet. Det behövs dock större långsiktiga insatser 

för att till fullo klargöra detta förhållande samt dessa fornlämningars relation till varandra 

Ufr Baudou et al 1991), men den som "söker skola finna". 

Av detta framgår det att mycket återstår att utforska kring nedre Umeälvens förhistoria, 

även om de första stegen därhän är tagna. Ser vi till ett vidare geografiskt område så finns 

det naturligtvis bättre förutsättningar att teckna en kulturhistorisk bakgrund men eftersom 

en sådan både finns lättillgänglig och sakkunnigt utförd av Evert Baudou (1992) i boken 

Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv ber jag att få hänvisa till denna. 

Syfte och frågeställning 

Såsom vardande en seminarieutgrävning har denna undersökning främst haft en pedago

gisk målsättning, att låta studenterna prova på några av de arbetsmoment som en arkeolog 

kommer i kontakt med i sin fältverksamhet (t ex Petre 1990). Det har därför varit den 

primära målsättningen att samtliga studenter fått ta del av samtliga arbetsmoment som 

denna undersökning erbjöd. Därutöver har seminarieutgrävningen velat förmedla några av 

de olika perspektiv som ett miljöarkeologiskt betraktelsesätt har att erbjuda. Detta har skett 

via medverkan från det Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå Universitet, som låtit 
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studenterna prova på några olika miljöarkeologiska analysmetoder. Karin Viklund har 

ansvarat för provtagning och analys av makrofossil och Johan Linderholm för olika 

markkemiska analyser från gravarna. Seminarieutgrävningen har därmed bestått av en 

mer traditionell arkeologisk fältverksamhet men även av en problemorienterad laborativ 

del. Studenterna har själva sörjt för provtagning och arbetet med att analysera de prover 

som insamlats, för upprättandet av fyndförteckning och fotolista samt tolkningen av de 

undersökta anläggningarna. Förvisso under viss revision. 

De frågeställningar som legat till grund för denna undersökning har främst rört frågan om 

anläggningarnas morfologi och kronologi. Undersökningen är även tänkt att utgöra ett led 

i det forskningsprojekt som är under tillblivelse vid nämnda läroanstalt, vars syfte är att 

studera det förhistoriska dioramat kring Umeälvens mynning ur ett långtidsperspektiv. 

Områdesbeskrivning 

pet förhistoriska landskapet kring Umeälvens mynning skiljer sig en del från dagens på 

grund av isostatiska förändringar (fig 1, jfr Engelmark 1976:79, Fig 2; Broadbent 

1984:53, Fig 9 eller Forsberg 1993:241, Fig 34, där tidigare strandlinjer och områdets 

kuströsen finns markerade). Älvens utlopp låg t ex på 500-talet f Kr vid Backens kyrka 

och hela området som nu utgör Umeås stadskärna låg under vatten. I syd gick kusten vid 

nuvarande Stöcksjön som vid denna tid utgjorde en lugn havslagun. Ut mot havets rand 

syntes några skär sticka upp, skär som så småningom kom att bli till en ö - Obbola. Norr 

om Umeälvens nuvarande lopp gick en havsvik in, nästan upp till nuvarande Lantbruks

skolan ute i Forslunda. Havsbandet följde sen en större landtunga som löpte i N - S 

riktning. Nuvarande I 20-ornrådet låg vid denna tid på en liten holme och havet stod och 

svallade strax ovanför Gammlia. Vid dagens universitetet låg en badstrand. 

De nu undersökta gravarna anlades troligtvis i en stenig västsluttning på en ca 200 meter 

bred och en ca 2 kilometer långsmal ö utanför den omnämnda landtungans sydöstra spets. 

På en liknande ö hade skeppssättningen vid Mjösjön anlagts några århundraden tidigare. 

Platsen för seminarieundersökningen är utsatt på figur 1 och 2. De företagna grävning

arna är utförda invid den forntida öns västligaste spets. 

På figur 2 framgår det att de undersökta gravarna är anlagda i en svag västsluttning. 

Jordmånen består till huvuddelen av urberg men det förekommer större och mindre fickor 

i sluttningen där en sandig till sandig mo avlagrats. Gravarna återfinns i sluttningens 

mellersta och nedre del. På figur 2 har de undersökta ytorna lagts in tillsammans med de 

avvägningar som skett av undersökningsområdets närområde. Terrängen ändrar betänk

ligt karaktär från och med 22-meterskurvan, då en sumpaktig vegetation tar vid. De 

undersökta ytorna kring gravarna uppgår till 55 m2 och därutöver har 9 m2 torvats av och 

undersökts för att söka eventuella aktivitetsytor kring dessa (fig 2, provruta No 1 och 2). 
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Figur 1. Översilctskarta över Umeälvens mynning där 20, den något grövre linjen, och 25 

meterskurvan över havets nivå i dag markerats. Detta motsvarar ungefär förhållandet 

mellan land och hav vid 500 BC och för år 0. Undersökningsområdet har markerats med 

en cirkel längst ut mot SO på den centralt belägna halvön. Undersökningsområdet är 

beläget strax väster om 25-meterskurvans västra spets, på en västsluttning av en forntida 

långsmal ö. Den omnämnda Mariehemslokalen har markerats med siffran No 1, Prästsjön 

- 2, Stöcksjön - 3, Obbola - 4, och Mjösjöns mer kända kuströsen och skeppssättning

med No 5. 
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Figur 2. De undersökta ytorna samt strandlinjenivåerna 22 - 25 meter över havet 

markerade. Infälld bild anger platsen för grävningen ( + ). M = gravfältet i Mjösjön. 

Grävningsmetodik 

På grund av isostatiska fakta och den steniga jordmånen i det undersökta området har det 

inte utvecklats något jordmånslager att tala om. Detta gjorde val av grävningsmetod lätt. 

De undersökta områdena avtorvades för hand varefter plandokumentation i en skala om 

1 :20 upprättades. De undersökta ytorna fotodokumenterades med både svartvit och 

färgfilm. Anläggning No 1 hade anlagts på ett större avlagringsområde vilket möjlig

gjorde att dess närområde kunde grävas i artificiella stick om 10 cm. Själva röset grävdes 

även det i artificiella lager. Efter en första plan- och fotodokumentation rensades ett 

"lager" stenar bort. Graven dokumenterades sen återigen varefter olika konstruktions

detaljer lät avslöja sig. Sammanlagt dokumenterades röset i tre olika nivåer innan sken-
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hälla påträffades under det nedersta lagret sten. Anläggning No 2 bestod mestadels av ett 

lager lagda stenar som vilade direkt på en urbergshäll varför olika nivådokumentationer 

var omöjliga att göra. I sprickbildningar på berghällen under anläggningens stenpackning 

påträffades mindre bitar av brända ben. Då materialet i dessa sprickor bedömdes att vara 

fyndförande Ufr Andersson 1976, 1981; Lundqvist 1992) togs detta upp i artificiella stick 

om 10 cm. Proverna floterades och vattensållades sedan i ett såll med en minsta maskvidd 

på 0.5 millimeter varefter analys med hjälp av mikroskop tog vid. Även provtagning för 

vissa markkemiska analyser är gjorda i detta sammanhang. 

Hela det undersökta området avvägdes varannan meter och anläggningarna fotodokumen

terades både innan utgrävningens start och efter avslutad utgrävning. 

Anläggning No 1 

•.,· Anläggning No 1 avtecknade sig innan påbörjad undersökning som en låg och flack röse

liknande stensättning. Formen var något oval i nordsydlig riktning. Anläggningen var till 

stora delar överväxt med mossor och lavor vid detta tillfälle och endast dess största stenar 

och högsta punkter låg blottat. I anläggningens NO hörn växte en tall (fig 3). 

Anläggningen är anlagd i en flack terräng som svagt sluttar mot väst. Här och var går 

berg i dagen och där emellan återfinns större och mindre fickor med avlagrade sediment, 

där jordmånen mestadels består av en sandig till sandig mo. I sluttningen förekommer så

väl några större markfasta stenar, ca 1.5 - 2 meter i diameter, samt ett större antal mindre 

markfasta stenar på upp till 0.5 meter i diameter. 

Vid undersökningens början avtorvades tillsammans 30 m2 på och runt anläggningen. Det 

flacka rösets längd uppmättes till ca 4.4 meter, dess bredd till ca 3.6 meter. Formen var 

således något ovalt i NV - SV riktning. Dess längdaxel lutade ca 16° mot V i enlighet med 

en kompass med 400-gradig skala. Anläggningens höjd uppmättes till ca 0.75 meter 

högre än den tidigare marknivån (fig 4 - 6). Röset var något insjunket vid mitten och 

redan efter avtorvning syntes rester av en rektangulärt formad kistkonstruktion i rösets 

mitt, speciellt längs dess västra sida (fig 4). Mellan den och den yttre kantkedjan och i 

själva kistan låg ett stort antal svallade stenar som i regel var ca 0.2 - 0.3 meter i diameter. 

Utbredningen av dessa syntes vara begränsad av ett antal större stenar som omringade 

den skymtade kistkonstruktionen, även om det förekom enstaka utrakade stenar utanför 

dessa. I rösets norra del strax söder om den största markfasta stenen syntes en till formen 

triangulär sten som var ca 0.5 x 0.4 meter i diameter. Denna var ganska flat till karaktären 

och kan ha utgjort en täcksten till hällkistan (se fig 4). 

Efter att ett första lager sten tagits bort framträdde den skymtade hällkistan tydligare. Dess 

inre mått har uppgått till ca 1.6 meter på längden med en varierande bredd om 0.4 - 0.6 

meter. Östra sidan av kistkonstruktionen bestod av två större stenar, ca 1 x 0.55 respek

tive 0.8 x 0.45 meter i diameter. Höjden var ca 0.4 meter. 
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Figur 3. Anläggning No 1 från V innan undersökningens start. 

Västra sidan av hällkistan bestod i sin tur av kantställda stenar, något kvadratiska till 

karaktären, ca 0.4 x 0.3 meter stora samt upp till 0.15 meter breda. Vissa av dem visade 

sig vara nedgrävda i sk steril sand (vita på fig 6). Den södra delen av kistan framträdde 

tydligast och var bitvis uppbyggd i dubbla rader för att fylla rummet mellan kistkonstruk

tionen och den yttre kantkedjan av större stenar (fig 5 och 6). I nordväst var hällkistan 

mindre tydligt lagd alternativt förivrade sig utgrävarna vid avplockningen av stenarna här. 

Vid framrensningen av det andra artificiella lagret påträffades här en bronsknapp (Fynd 

No 1, fig 7). 

Hällkistans botten bestod dels av svallade stenar ca 0.2 x 0.25 meter stora samt av ett 

antal stenar om ca 0.1 x 0.2 meter i diameter som var mer skarpkantade till karaktären (fig 

6, det utgrävda området omfattade ytterligare 0.5 meter mot Ö respektive V än vad denna 

figur förtäljer). Invid detta lagda "golv" påträffades några enstaka kolfragment, några har 

bedömts kunna vara näver. Tyvärr kan inte dessa kolfynd anses vara stratigrafiskt bundna 

då rösets uppbyggnad möjliggjort sentida kontamination ända ned till gravrurnrnets golv. 
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Figur 4. Anläggning No 4 från S efter avtorvning och påbörjad nedrensning. Den inre 

kistk.onstruktionen skymtades omgående. 

Ett stort antal mindre stenar, upp till 0.1 x 0.15 meter i diameter, påträffades kontinuerligt 

i röset under utgrävningen. Främst i det som här karaktäriserats som lager 2, dvs i 

anläggningens mellersta fas. 

Direkt under hällkistans stenlagda botten påträffades skenhälla och det syntes inga tecken 

på att någon jordmån bildats före gravens uppförande. Detta skulle kunna betyda att 

graven är uppförd på ett sandparti i sluttningen relativt tätt inpå att området steg ur havet 

Ufr Wallerström 1987). 

Både makroprover och fosfatanalyser är tagna och utförda från graven. Analyserna 

avslöjade inga förhistoriska aktiviteter eller fynd men påvisade förhöjda fosfatvärden från 

kistkonstrutionens södra del. Här återfanns dock obrända ben från något mindre djur 

vilket sannolikt orsakat fosfathöjningen. Benen är med all sannolikhet recenta (Viklund 

muntligen). 
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Figur 5. Anläggning No 1 från S, det andra dokumenterade lagret. På fotografiet synes 

väl den inre hällkistan och dess stenlagda botten, jämför även figur 6. 

Området kring graven bestod av en sandig jordmån. Direkt under föman påträffades ett 

mycket tunt sot och kollager, varunder en kraftig urlakningshorisont framträdde. Området 

nedrensades ytterligare ca 20 centimeter nedanför denna men inga iakttagelser tydde på 

tidigare aktiviteter. I södra delen av det här undersökta området blev de avlagrade 

sedimenten tunnare och berggrunden blottlades. Frekvent påträffades markfasta stenar på 

upp till 0.5 meter i diameter (se fig 4 och 5). 

Anläggningens placering i landskapet är värt ett omnämnande. Oftast så framhävs det att 

kuströsena längs Norrlandskusten anlagts så att de exponerar ut över vida områden och 

att de t ex kunnat använts som farledsmarkörer in i sen tid. Detta är inte fallet med denna 

grav. Dess morfologi och topografiska placering har gjort att den endast varit synlig från 

ett begränsat område. Om vi ser till dess visuella landskapsexponering (jfr Keller 1993) 

så utfaller detta endast mot sundet mellan den förmodade ön som graven anlagts på och 

fastlandet (jfr fig 1 ). Detta tycks vara ett återkommande fenomen i det här aktuella 

området och både Mariehems- och Mjösjönslokalerna har anlagts på öar med en liknande 

exponering. Det är möjligt att tolka detta som en gravsedskontinuitet (se nedan). 
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Figur 6. Anläggning No 1, lager 3. Som framgår av x- och y-värdena är S nederst i bild 

och N i  bildens överkant. De stenar som lagts som golv i gravrurnmet har mörkfärgats för 

att förtydliga denna figur. De stenar som ingått i den dubbla västliga kistväggen har 

förblivit vita. Dessa var nedgrävda i sk steril sand. 
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Sammanfattande tolkning 

Först skall det konstateras att den här undersökta anläggningen tolkats som en grav. Detta 

kan göras via analogier av kända gravar samt genom de många och omsorgsfullt utförda 

konstruktionsdetaljema. Härom råder ingen tvekan. 

Anläggningen är från början uppförd vid tre större markfasta stenar, den största ligger i 

anläggningens norra del och har en diameter om ca 1.5 meter vid marken och är ca 0.8 

meter hög. Två andra stenar i NV respektive NO är ca 1.25 x 0.6 meter stora och ca 0.5 -

0.6 meter höga (se fig 6). Med dessa som utgångspunkt har en inre stencirkel anlagts, 

·vilket tjänat som utgångspunkt för anläggningens konstruktionsdetaljer (jfr fig 5). Detta

framgick eftersom några av dem var uppallade. Först har möjligen gravrummets östra

innervägg förfärdigats. Denna bestod av två något större bottenstenar med flata lodräta

innersidor samt ett antal mindre· stenar som lagts ovanpå de förra. Detta har medfört en
•., relativt brant och kraftigt markerad innervägg mot öst. Konstruerandet av anläggningens 

�ödra, västra och norra innerväggar är inte lika övertydligt utförda. Grunden för dessa 

utgörs av två fyrsidiga stenar som grävts ned i sk steril sand, markerade på fig 6. Därefter 

har sannolikt gravrummets golv lagts tillrätta varefter kistkonstruktionen i söder, väster 

och norr tillkommit. Dessa har pallats upp i varierande grad av andra stenar. På detta sätt 

skapades en inre kistkonstruktion innanför de större stenarna som lagts i cirkel. 

Efter detta har möjligen en gravsättning skett och enligt mitt förmenande har hällkistan 

ursprungligen varit täckt. 

Spår av eventuella människor eller gravfynd gjordes dock ej i Anläggning No 1, vilket 

inte var förvånande eftersom stenarna i röset utgjort ett dåligt skydd mot tidens tand. 

Knappen från hällkistans NV hörn framkom vid sållning (fig 7). Koordinatangivelsen i 

fyndlistan blir därför en uppskattning, men de skall ej slå på mer än 0.4 meter i x- och y

led. Höjden är korrekt. 

Paralleller till denna knapp har mig veterligen återfunnits vid ett flertal tillfällen. Två 

exempel är kända från nutida Sverige, men fynd av liknande knappar har även gjorts i 

Österbotten. I Sverige har en liknande knapp hittats vid de bekanta undersökningarna vid 

Genesmon, Själevads sn Ångermanland (Ramqvist 1983; Lindqvist & Ramqvist 1993, 

Fig 57) och som lösfynd i området kring Kåddis, Umeå sn Västerbotten (Karin Viklund 

muntligen). I bägge fallen är fynden associerade med recenta och sentida historiska före

mål som hästskor, diverse järnskrot, tegelfragment, kritpipor etcetera (Ramqvist och 

Viklund muntligen). En intressant iakttagelse här är dels den täckhäll som påträffades 

ligga löst i anläggningen, samt det faktum att den inre kantkedjan var otydligare vid 

fyndplatsen i röset. En tolkning av detta skulle kunna vara att knappen gått förlorad vid 

en, historiskt sett, sen omplockning bland stenarna. Denna tolkning stärks av att knappen 

hittades tidigt vid undersökningen, relativt högt upp i anläggningen och innan själva 

gravrummet blottlades. Gravens ålder diskuteras nedan. 
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Figur 7. Den återfunna knappen från gravrummets NV del. Knappen är idag ärgad och 

ornamentiken svag men ännu urskiljningsbar. Framsidan är svagt skålad. Upphägningen 

på baksidan är ej centrerad. Knappens bredd är ca 1.9 cm. 

Anläggning No 2 

Det enda som med tydlighet framträdde av Anläggning No 2 innan påbörjad undersök

ning var en rest sten, inte helt olik sentida ägogränsmarkeringar (fig 8). Strax väster om 

denna låg även en del större stenar som ej var markfasta. Vissa skillnader i vegetationen 

invid den resta stenen samt en skönjbar stenansamling gjorde att vi misstänkte att det 

kunde röra sig om en anläggning av något slag. Närmast förde tankarna till vad som i 

inventeringskretsar benämnts som "göteborgsäckel" eller "misterhultare". Dvs små flacka 

stensättningar anlagda direkt på berghällar i forntida kust- och/eller röserniljöer vilka 

ibland avslöjat sig innehålla rester efter avlidna individer (t ex Andersson 1976, 1981; 

Lundqvist 1992). 

Direkt under ett vegetationsskick bestående av mossor och lavor blottlades en oregel

bunden till rektangulär stensättning. Sammanlagt avtorvades här 25 m2
• Den resta stenen 

visade sig utgöra anläggningens NO hörnmarkering. Stensättningen hade en utbredning 

om ca 2.9 meter i N - S riktning och ca 2.6 meter i Ö - V. Liksom den ovan beskrivna 

Anläggning No 1 lutade längdaxeln något mot V Gfr fig 10). 
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Figur 8. Anläggning No 2 innan påbörjad utgrävning. Foto från 0. 

Ser vi till figur 9 och 10 så framgår det att stensättningen är anlagd vid västsluttningens 

slut, direkt på en utstickande klippa av urberg som löper i en SO - NV riktning. Möjligen 

är den anlagd i ett forntida strandläge, där klippan mött hav Ufr fig 1 & 2). 

På samma figurer ser vi att stensättningen består av en "manslång" inre stenpackning, ca 

1.80 x 0.60 meter bestående av ca 0.1 - 0.2 meter stora skarpkantade stenar. Dessa är 

med all sannolikhet borthuggna från urberget där sluttningen går över i en brant, direkt 

väster om anläggningen. Urberget är här tydligt bearbetad. I denna kant är en rad större 

stenar ditlagda i vad som närmast liknar en "terrasskant" för anläggningen. Runtom den 

inre stenpackningen ligger större stenar ca 0.3 - 0.4 meter i diameter vilka till största delen 

är svallade. Det var svårt att bestämma begränsningen på anläggningen eftersom ytter

kanterna har rasat ut. Mindre stenar ligger även utspridda utanför stenpackningen. 

Förutom den ännu resta stenen i anläggningens NO hörn, påträffades två större stenar, ca 

0.6 x 0.4 stora, som troligtvis har varit resta i NV respektive SV hörnen av stensätt

ningen. Den ena av dessa stenar, som är markerade med x på figur 10, låg löst uppe på 

själva stenpackningen och den andra hade rasat ned från berghällen. Båda har troligtvis 

fallit omkull p g a dålig uppallning och tidens gång. 
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Figur 9. Anläggning No 2 efter avtorvning och en lättare framrensning. Fotografiet är 

taget från N. Jämför även figur 10. 

En fjärde lika stor sten ligger ca 2 meter öster om det undersökta området och denna kan 

ha stått i det SÖ hörnet. Det förefaller alltså som att det ursprungligen rört sig om en fyr

sidig, något rektangulär stensättning, med resta stenar i hörnen. 

Det framgick även efter avtorvningen och en endast lättare framrensning att anläggningen 

på sina håll endast bestod av ett tunt lager stenar lagda direkt på urberget. I vissa skrevor 

som löpte parallellt med urberget i SO - NV riktning låg stenarna lagda i fler lager för att 

nivellera ojämnheter (fig 9 och 10). 

Efter att ha grävt bort det översta lagret i stenpackningen framkom tre till fyra sprick

bildningar som fyllts ut med material för att nivellera urberget. Här och var i hela sten

packningen påträffades mindre kolbitar särskilt i anläggningens norra del. Här återfanns 

även små fragment av brända ben. Vi gjorde bedömningen att eventuella fynd, ben.före

komster eller dylikt bäst tillvaratogs genom vattensållning varför varje sprickbildning togs 

upp i artificiella stick om 10 cm. I skrivande stund är inte alla prover sållade och analyse

rade, men det material som analyserats innefattar prover från samtliga stick och sprick

bildningar. Läget för de brända ben som hitintills återfunnits har markerats på fig 10. 
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Figur 10. Planritning över Anläggning No 2. Som framgår av x och y värdena är S 

nederst i bild och N i bildens överkant. Markerade fält indicerar berg i dagen. Den 

centrala stenpackningen sluttade lätt mot norr, höjden i söder var 24.03, i norr 23.95 

m ö h. Fynden av ben och kolprovets läge är markerade i enlighet med fyndlistans 

numrering. Fynd No 4/5 och 23/24 har getts samma siffra på figuren. Det framgår även 

av planritningen att samtliga fynd av brända ben som hitintills gjorts, kommer från ett 

begränsat område med ca 0.8 meters diameter i gravens norra del. 
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På figur 11 ses den sprickbildning som gett de talrikaste kol- och benfragmenten. Det är 

från denna sprickas tredje lager som det kol som daterats, samt de nedan omnämnda ben

fynden återfanns. Efter att hela anläggningen grävts igenom kunde vi konstatera att ur

berget bitvis var mycket rödfärgat och uppsprucket. Detta kan möjligen bero på en häftig 

temperaturväxling som följd av eldning på platsen. Det är frestande att se detta som en 

reminiscens av den likbränning som resulterat i de brända ben vi fann. 

En intressant iakttagelse som studenterna gjorde vid undersökningen av Anläggning No 

2, var att urberget väster om stensättningen inom den undersökta ytan slagits sönder för 

att ingå i uppbyggnaden av den centrala delen av stensättningen som bestod av skarpkant

ade stenar (se fig 9 och 10). Eftersom det i området finns gott om svallade stenar i samma 

storlek är det knappast tillgängligheten som avgjort detta val. 

På platsen för denna framställning ligger det kvar en del lösa block och mindre bitar, en 

del av dessa kan bero på efterföljande frostsprängning. När vi stod och funderade på detta 

,.,· så gick det upp för oss att även urberget bearbetats på annat sätt. Det här aktuella stället är 

markerat på figur 10 och återfinns i det undersökta ytans SV hörn (fig 12). Detta parti av 

urberget har en ovansida som är slät och svagt skålformad, inte helt olikt en underliggare. 

Dess översta parti till höger på figur 12 är dock skrovligare och ger ett mer vittrat intryck, 

liksom urberget i övrigt inom området. Från den lodräta sidan av detta stenparti har möjli

gen delar av den skarpkantade stenpackningen framställts. 

Sammanfattande tolkning 

Anläggning No 2 har utgjorts av en flack fyrsidig stensättning med en något rektangulär 

form. Anläggningens hörn har markerats med resta stenar. I dag är det endast den nord

östra stenen som står på ursprunglig plats. 

Troligtvis har minst en individ bränts direkt på urberget, under den inre stenpackningen, 

varefter graven uppförts. En terrasskant av större stenar utgör anläggningens start, var

efter sprickor i urberget utjämnats med främst skarpkantade stenar. Dessa har avspjälkats 

från urberget ca 0.5 - 1 meter väster om dess nuvarande läge. Centralt i anläggning har 

sedan en stenpackning med liknande stenar, med ett mått om 1.80 x 0.60 meter, uppförts. 

Möjligen har eventuella gravgåvor och den avlidnes kvarlevor gravsatts här. Inget av detta 

har dock bevarats till våra dagar. 

Fyndmaterialet från denna anläggning består enbart av fragment av brända ben vilka 

tillsammans endast vägde 2.5 gram (se fyndlista). Detta motsvarar mindre än 1 %0 av 

benvikten hos en vuxen individ. Naturligtvis är detta resultat av den nedbrytning som 

gravens innehåll varit utsatt för under årens lopp. Den låga stensättningen har utgjort ett 

dåligt skydd, även vid uppförandet av graven. Det finns inga tecken på att den förmodade 

plats där gravsättningen skett täckts av något material, utan eventuella gravsatta ben och 

gåvor har varit fullt synliga för besökare på platsen. 
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Figur 11. Detalj av urberget under Anläggning No 2. På bilden synes den resta stenen 

och den spricka där det daterade kolet och fyndet av tanden gjordes Gfr fig 10). 

Foto från V av Hanna Larsson och Therese Sigmundsdotter. 

Inte desto mindre glada blev vi när det i detta magra benrnaterial återfanns delar av en 

människotand. Det som bevarats är delar av kronan. Så vitt undertecknad kan bedöma rör 

det sig om en kindtand (molar) från ett barn, troligtvis i framskriden juvenil ålder. Denna 

bedömning vilar dels på tandens storlek och dels på att tuggytorna är relativt sett nednötta, 

samt på förhållandet mellan pulpa och emalj i tandens inre (ett förhållandet som varierar 

mellan en tand från en vuxen individ och ett barns mjölktand). Bedömningen får dock 

anses som approximativ och bör konfirmeras av utbildad osteolog. 

De brända benen härrör alla från anläggningens norra del (fig 10). Fynd No 4, 5, 23/24 

och 28 kommer alla från samma sprickbildning och återfanns ca 20 till 30 centimeter 

under den översta stenpackningen. Fynden är stratigrafiskt bundna då de täcktes av ett 

lager skarpkantade stenar. Fynd No 7 återfanns strax söder om den resta stenen, direkt 

under den första stenpackningen. De förra, dar fyndet av tanden gjorts, tolkar jag som 

förlupna vid själva likbränningen och att de därmed undgick en förmodad gravsättning. 
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Figur 12. Stensättningens inre stenpackning som bestod av skarpkantade stenar hade 

framställts på platsen genom att slå av sten från urberget vid sluttningens brant, vilket bl a 

syns här. Hällbergets ovansida visade här spår av bearbetning. Kan ytan möjligen ha 

använts som en underliggare (jfr fig 9 och 10), och i såfall, i vilket syfte? 

I skrivande stund har inte alla jordanalyser från sprickbildningarna i hällberget analyserats 

varlör benmängden kan komma att ändras något framöver. Inga fynd av förkolnade fröer 

eller dylikt har hitintills gjorts. Gravens ålder diskuteras nedan. 

Gravarnas datering 

Datering av de båda gravarna har möjliggjorts via tre oberoende dateringsmetoder; dels 

via isostatiska förändringar i landskapet, dels via en radiometrisk datering av träkol från 

Anläggning No 2, och dels via knappfyndet från Anläggning No 1. 

De isostatiska förändringarna längs den norrländska kusten utgör bland de bästa möjlig

heterna för fastställandet av olika kulturhistoriska fenomens terminus post quem i norra 

Europa. Landhöjningen för det här aktuella området kan beräknas till ca 1 meter per 100 

år (Renberg & Segerström 1981: 17ff; Broadbent 1979: 199ff; 1982: 130ff). Eftersom 
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gravarnas lägsta punkt ligger mellan ca 23.5 - 24 m ö  h och de anlagts under 25-meters

kurvan kan de omöjligt vara äldre än ca 500 BC (fig 2, 6, 10). Sannolikt har det minst 

förelegat någon eller några meters skillnad mellan gravplatsen och den forntida havsytan 

varför ett tenninus post quem möjligen kan fastställas till det tredje århundradet före år 0. 

Spridda kolfragment förekom både i Anläggning No 1 och 2. Endast kolfynd från 

anläggning No 2 kan dock sägas vara stratigrafiskt bundet varför vi lät datera kol från 

denna. Kolprovet härrör från Fynd No 23/24 som framkom i ett fyndförande lager i en 

stenspricka i urberget från anläggningens norra del, strax sydväst om den resta stenen (fig 

10 & 11, se Anläggning No 2 ovan). Provet härrör från stick No 3, dvs mellan 0.2 - 0.3 

meter under stenpackningen och provet överlagrades av de omtalade stenarna som sanno

likt tillverkats på plats. Det fyndförande provet innehöll förutom kolfragment på upp till 

ca 1 centimeter i diameter även 1.3 gram brända ben, inkluderat den ovan omnämnda 

människotanden. Kolets fragmentariska skick möjliggjorde ingen närmare träartsbestärn-

•., ning eller tolkning av trädets årsringar som närmare kunnat precisera dess "ålder" vid för

bränningen Ufr Bowman 1990:16ff, 50ff). Den erhållna dateringen av kolet är 2160 ± 60 
.. 

BP (Beta-94395) med ett centrumvärde fastställt till 185 BC. Med 2 sigmans kalibrering, 

dvs med 95 % sannolikhet, implicerar detta att kolets ålder kan tidsfästas till tiden mellan 

375 - 35 BC. 

Båda dessa dateringsmetoder ger därmed en samstämd bild där kolet från anläggning 

No 2 och de isostatiska förändringarna implicerar en äldsta möjlig datering av Anlägg

ning No 2 till 300-talet före vår tideräknings början. Anläggning No 1 kan högst vara 

något århundrade äldre, vilket dess röselika morfologi möjligen implicerar Ufr dock 

Broadbent 1982:136ff, Fig s 137). 

Anläggningarnas tenninus ante quem är dock varken arkeologiskt eller radiometriskt 

fastställt. Generellt har dock ett flertal arkeologer argumenterat för att det förelegat ett 

intimt samband mellan strandnivå och anläggandet av gravar längs den norrländska 

kusten under bronsåldern och den äldre järnåldern Ufr t ex Baudou 1968: lOlff; Broad

bent 1982: 130ff; Bergvall & Salander 1996). En mer tidsfast angivelse för gravarnas 

anläggning vilar därmed på ett antagande om vilken miljö som utvalts som gravplats. Ca 

500 BC har undersökningsplatsen legat vid ett sund, på en dåvarande ö invid en större 

landtunga. Runt år noll vid en forntida havsvik (se fig 1 och 2). Några arkeologiska 

undersökningar kring förhållandet mellan gravar och det landskapsrum människorna 

skapat med dessa i tiden 500 BC till 600 AD föreligger inte för det här aktuella området. I 

Österbotten på den finska sidan om Bottenviken återfinns dock större rösekomplex från 

förromersk järnålder bestående av mindre rösen som oftast har en diameter mellan 2 - 6 

meter. Det förekommer även ovala och fyrsidiga rösen här, dock med något större 

dimensioner än den här undersökta Anläggning No 2 (Kotivuori 1992: 112ff, Fig 6 med 

anf litt). Hannu Kotivuori som undersökt några rösen här menar att strandlinjen legat ca 

1.5 meter nedanför vissa av dessa (ibid). I andra enstaka fall, som vid Hemrningsmark, 

19 



Hortlax sn i Norrbotten, har det kunnat påvisas att några rösen anlagts direkt på stranden, 

vilket bl a framträdde genom en fosfatkartering och det faktum att någon jordmån inte 

hunnit bildas under graven innan dess uppförande (Wallerström 1987, se även Grund

berg 1992:32ft). Som ovan påtalats är det senare även giltigt för Anläggning No 1. Detta 

skulle kunna indicera en positiv korrelation mellan kustlinjen och gravarnas tillblivelse. 

Anläggning No 1 skulle då, grovt räknat, kunna vara från 300 talet före kr f och Anlägg

ning No 2 från 200 talet f Kr som det erhållna centrumvärdet indicerar. 

Det är då även frestande att se en kontinuitet i anläggandet av gravar på öar från århundra

dena innan. Såväl Mariehem (Forsberg 1993:239) som Mjösjöns kuströsen och skepps

sättning (jfr Anesäter 1978) är med all sannolikhet anlagd på västra udden av olika forn

tida öar, invid ett liknande sund som Anläggning No 1 och 2 (se fig 1). Samtliga dessa 

områden har sannolikt övergivits som gravplats när de forntida öarna blivit en del av 

fastlandet på grund av landhöjningen (Goldhahn in progress). Om detta val av gravplats 

fortlevt till de här presenterade gravarna skulle detta implicera ett tenninus ante quem till 

sista århundradet innan år noll då Holmsjön, som ligger ca 20.6 m ö  h, avsnörptes från 

havet. Denna gravsedskontinuitet stärker de föreslagna dateringarna för Anläggning No 1 

och 2. Från århundradena e Kr har vi arkeologiska belägg för att liknande öar användes 

som gravplatser från norra Ångermanland (jfr Grundberg 1992:29ft). Ytterligare gravar 

av jämålderskaraktär återfinns även på lägre nivåer vid Umeälvens mynning. Hur denna 

eventuella gravsedskontinuitet skall förstås ur ett längre tidsperspektiv faller dock utanför 

denna rapport att lösa. 

Den återfunna knappen i Anläggning No 1 skulle även den kunnat erbjuda ett tenninus

ante quem (fig 7). Knappen har dock vid två tillfällen, dels vid de mer berömda under

sökningarna i Gene, Själlevads sn Ångermanland, samt som ett lösfynd i området kring 

Kåddis strax väster om Umeå stad (Per Ramqvist samt Karin Viklund muntligen, jfr 

Lindqvist & Ramqvist 1993, Fig 57), återlunnits tillsammans med kritpipor och andra 

sentida lämningar av historisk karaktär (diverse "järnskrot", hästskor etc). Knappen är 

därför sannolikt recent och bör snarare indicera sentida aktiviteter invid den undersökta 

graven, vilket även framgick av att en av kistans täckhällar flyttats ur sitt ursprungliga 

läge (se ovan). Möjligen härrör knappen från någon av de gravplundringar som både N J 

Ekdahl och K Sidenbladh omtalar på sina norrländska resor mellan åren 1827 - 1830 

respektive 1865 - 1868 (Baudou 1968:16). 

Provruta No 1 & 2

Två provrutor upptogs i de undersökta gravarnas närområde för att spåra eventuella 

aktivitetsytor (se fig 2). Ingen av provrutoma visade sig avslöja några fynd eller 

kulturindicerande lämningar som gör det möjligt att uttala sig kring de aktiviteter som kan

förmodas försiggått invid gravarna. I båda provrutorna återfanns direkt under förnan ett 
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tunt sotlager med enstaka små kolbitar, följt av en tydligt utvecklad ostörd C-horisont. 
Troligen härrör detta sotlager ifrån en sentida skogsbrand. Provruta No 1 som omfattade 
4 m2 upptogs vid ett större område med avlagrade sediment strax öster om Anläggning 
No 1 eftersom området ansågs kunnat vara lämplig som aktivitetsyta. Inga kulturindice
rande iakttagelser gjordes dock. Jordmånen var sandig med enstaka jordfästa stenar på 
upp till 0.35 meter i diameter. I Provruta No 2 som omfattade 5 m2 påträffades urberget 
direkt under föman. I urbergets sprickor återfanns avlagrade sediment med en moig jord
mån. Även vissa ansamlingar av större markfasta stenar på upp till 0.2 x 0.25 meter i dia
meter noterades. Enstaka kvartsbitar tillvaratogs från denna provruta men ingen har be
dömts som avsiktligt bearbetad eller som restprodukt vid eventuellt stensmide på platsen. 

Avslutande kommentarer 

,;:- Denna preliminära rapport saknar i mångt och mycket planritningar för de olika 
:m}äggningarnas och provrutomas olika lager vilket är ett resultat av rapporttidens 
begränsning till 4 arbetsveckor. Jag har gjort bedömningen att de planer och foton som 
inkorporerats i denna rapport delvis fyller denna avsaknad samt att det varit viktigare att i 
detta sammanhang publicera generella resultat och tolkningar, erhållen datering samt foto
och fyndlistor. 
Eftersom själva konstruktionen av anläggning No 2 är ganska ovanlig i det här aktuella 
området, samt att anläggning No 1 uppvisar olika konstruktionsfaser som bedömts ha ett 
vidare intresse för norrländsk arkeologi, kommer gravarna att publiceras mer utförligt av 
undertecknad i ett annat sammanhang. 
Den viktigaste kunskapen som denna undersökning emanerat är annars av antikvarisk 
karaktär. Gravar som anläggning No 2 är med största sannolikhet ingen solitär företeelse 
längs Västerbottens kustland. 1 Dess ickemonumentala karaktär gör dock att denna typ av 
fornlämningar är svåra om än inte omöjliga att upptäcka i landskapet. Att även mindre 
flacka rösen som anläggning No 1 undgått upptäckt vid förstagångsinventeringen är ingen 
nyhet men ändock värt att påpeka. Det är därför av största vikt inför kommande skogsav
verkningar eller andra exploateringar att mer noggranna antikvariska kontroller och inven
teringar utförs för att Kulturminneslagen skall kunna efterlevas och så att en kunskaps
uppbyggnad kring det norrländska kustområdets förhistoria skall bli så fullständig som 
möjlig. 

1 - Efter avslutat detta rapportmanus har det kommit till min kännedom att Skellefteå Museum under
sensommaren 1996 undersökt tre liknande gravanläggningar som Anläggning No 2 inom Skellefteå stad 
(Östlund 1996). Liksom fallet med Anläggning No 2 så har de avlidna kremerats direkt på berget och 
gravarna bestod här av små, låga och oregelbundna stensättningarna med bengömmor. Gravarna är belägna 
ca 33 meter över nuvarande havsnivå vilket skulle kunna implicera en datering till mellersta delen av 
bronsåldern. Utgrävarna har dock valt att ge de undersökta gravarna en preliminär datering till järnåldern 
p g a  avsaknaden av arkeologiska paralleller (Östlund 1996). C 14 

- prover från dessa gravarna är i 
skrivande stund ej tillgängliga. 
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* 

I enlighet med Länsstyrelsens beslut 220-6239/96 så rekonstruerades gravarna i 

möjligaste mån till det skick de hade före seminarieutgrävningens start. 

* 
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Tekniska och administrativa uppgifter 

Ekonomisk karta: 

2055 20K 5f Sandvik. 

Koordinater: 

Approximativt: x 7079.90, y 1725.75. 

Koo rdina tstystem: 

Ett eget fristående system upprättades med origobasen x 500, y 300. 

Höjdsystem: 

Ett internt höjdsystem upprättades som sedan avvägdes gentemot vattenståndet i 
Holmsjön. Enligt ortsbefolkningen var vattennivån "normal" vid avvägningstillfället. Vi 

'i' utgick ifrån Ekonomiska kartan från 1983 där höjden angavs till 21.3 m ö h. På såväl 
tidigare kartor som på Gröna kartan från 1989 anges dock Holmjsön ligga på 20.6 m ö h. 
Förutsatt att de senare uppmätningarna är korrekta bör alltså utgrävningarnas 
höjdangivelserna korrigeras med minus 0.7 meter på såväl de arkiverade ritningarna som 
på fyndens z-värden. Denna korrigering är redan gjord i denna rapport. 

Länsstyrelsens tillstånd: 

1996 05 20 - Dnr 220-6239/96, RAÄ-nummer saknas för gravarna. 

Grävningstid: 

1996 05 20 - 1996 06 07. 

Rapporttid: 

160 arbetstimmar. 

Gräv- & rapportansvarig: 

Joakim Goldhahn, Arkeologiska institutionen, Umeå universitet. 

Grävningspersonal: 

CD student: Per Nilsson; 

AB studenterna: Måns Tyrland, Therese Sigmundsdotter, Hanna Larsson, Magnus 
Andersson, Annika Parmell, Anette Kurkkio, Cecilia Englund, Tobias Kumlin, Urban 
Lidgren. 

Analyser: 

C 14 Beta-94395, makrofossil- samt markkemiska analyser från Anläggning 1 och 2. 

Arkivmaterial: 

Planer, profiler, fotografier samt tillvaratagna fynd finns tillgängliga hos: Umeå 
universitets arkeologiska institution. 901 87 Umeå. 
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Fyndlista 

Nr Art X y z Övrigt 

1 Knapp i brons 498,40 304,74 24,44 sållfynd Anl 1, kistans NV hörn, 

X och Y = ± 40 cm diam 

2 Kvarts 499,52 303,36 24, 14 utanför NV hörnet Anl 1 

3 Kvarts 495,70 297,55 23,97 provruta 2 

4 Br ben (0,7 gr) 496,20 289,80 23,82 Anl 2, 2 x 0.7 cm 

s Br ben (0, 1 gr) 496,20 289,80 23,77 Anl2 

6 Kvarts 495,13 290,00 23,89 

7 Br ben (0.3 gr) 496,70 290,42 23,70 Anl 2, S och vid foten av rest sten 

8 Kvarts 497,90 304,80 24,40 Anl 1 

9 Kol 496,70 305,60 24,38 An1 1 lager 3/4 

10 Kol 496,70 305,70 24,45 Anl 1 lager4 

11 Kol 497,04 305,64 24,39 Anl 1 lager4 

12 Kvarts 495,50 296,90 23,87 provruta 2 

13 Kvarts 495,23 296,83 23,95 provruta 2 

14 Kvarts 495,23 297,13 23,95 provruta 2 

15 utgår - - - -

16 Kol 496,70 289,95 23,72 prov nr 5 Anl 2 lager 3 

17 Kol 497,00 305,40 24,46 Anl 1 lager2 

18 Kol 496,75 290,60 23,70 prov nr 6 anl 2 

19 Kol 496,00 289,85 23,79 från prov nr 2 anl 2 lager 3 

20 utgår - - - -

21 Kol 495,90 289,60 23,90 från prov 1 Anl 2 lager 2 

22 Kol 496,60 289,70 23,79 från prov 3 Anl 2 lager 3 

23 Kol 496,06 289,90 ::::: från prov 4 Anl 2 lager 3 fynd vid 

23,70 vattensållning - Beta-94395 

24 Br ben (1.3 gr) 496,06 289,90 ::::: från prov 4 Anl 2 lager 3 fynd vid 

23,70 vattensållning ( hör ihop med 23 ) 

25 Kvarts 495,50 297,10 23,77 provruta 2 

26 Kol 496,70 289,90 23,72 från prov 4 Anl 2 lager 3 

27 Kvarts 495,80 296,45 23,82 provruta 2 

28 Br ben (0.09 gr) 496,60 289,90 23,70 från prov 6 i Anl 2 lager 3 
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Fotolista 

Färgfilm No 1 

No Objekt 
0 Anläggning 1 från V innan avtorvning 
1 Anläggning 1 från SSV före avtorvning 
2 Anläggning 1 från NN O före avtorvning 
3 Anläo-onino 1 från V före avtorvning 
4 Anläggning 2 från O före avtorvning 
5 Anläggning 2 från NO före avtorvning 
6 Anläggning 2 från NNV före avtorvning 
7 Anläggning 2 från V före avtorvning 
8 Anläo-o-nino 2 från O före avtorvning 
9 Anläggning 2 från V före avtorvning 

10-13 Provruta 1 frän S 
14-16 Anlägiming 1 avtorvad från S-SV 
17-26 Anläggning 1 S ( ovanifrån) 

27 Anläggning 1 från N 
.. 

28 Rest sten i anläggning 1, SO hörnet 
29-31 Arbetsbilder

32 Anläggning 2 frän S efter avtorvning 
33 Anläggning 2 från N efter avtorvning 
34 Anläggning 2 från NV efter avtorvning 
35 Rastbild 

Färgfilm No 2 

No Objekt 
1-7 Provruta 1 frän V 

8 Provruta 2, lager 2, från 0 
9 Provruta 2, lager 2, stenpackning i NV hörnet, från 0 

10-14 Nyupptäckt stensättning strax väster om Mjösjön 
15-16 Anläggning 1, stenkista från S ( ovanifrån) 
17-18 Färgning centralt under stenpackning i anl 2, från N och S 
19-20 Anläggning 1, stenkista från S ( ovanifrån)
21-22 utgår

23 Per Nilsson 
24-28 Anläg!!ning 1, botten från SO 
29-30 Möjligen ristad sten i anläggnings 1s östra kant från SO
31-32 Detaljer av kistkonstruktion i anläggning 1
33-34 Anläggning 2 utan stenpackning, slutundersökt frän 0 
35-36 Anläggning 2 utan stenpackning, slutundersökt från S ( ovanifrån) 
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Färgfilm No 3 

No Objekt 
0 Magnus Andersson 
1 Anläggning 2 frän V, sprickorna i berghällen under stenpackningen 

2-3 Anläggning 2 från N (ovanifrån), sprickorna i berghällen under 
stenpackningen 

4 Anläggning 2 från S, rödfärgningen, sprickan med ben och den resta stenen 
5 Anläggning 2 från S, i NO hörnet ses den resta stenen 

6-10 Gruppbild på anläggning 1, från vänster Cecilia Englund, Tobias Kumlin, 
Annika Parmell, Per Nilsson, Anettte Kurkkio, Magnus Andersson, 
Therese Sigmundsdotter, Hanna Larsson, Måns Tyrland. Liggande framför 
gruppen Urban Lid!!ren. Undertecknad skymtar i bakgrunden 

11 Anlä!nming 2 från S, resta stenen 
12 Anläinming 2 rekonstruerad frän S (ovanifrån) 

13-18 Anläggning 1 rekonstruerad från V ( ovanifrån) 
19-20 Anläggning 1 rekonstruerad från S 

'.;.·· 

Svart-vitfilm No 1 

No Objekt 
1 Anläggning 1 från SV innan avtorvning 

2-3 Anläinmino 1 frän V innan avtorvning 
4-6 Anläinmino 2 från O innan avtorvning 

7 Anläirnning 1 från SV innan avtorvning 
8-9 Anläggning 1 frän SO innan avtorvning 
10 Tobias Kumlin 
11 Hanna Larsson & Therese Sigmundsdotter 
12 Anette Kurkkio och Cecilia Englund 
13 Anläggning 1 från SV avtorvad (ovanifrån) 
14 Per Nilsson 

Svart-vitfilm No 2 

No Objekt 
1-9 Borttaget långröse i Röbäck med skarpkantade stenar från understa lagret 

ännu synliga 
10-15 Anläggning 2, underliggare ? från N 

Svart-vitfilm No 3 

No Objekt 
1 Provschakt 1 från 0 

2-4 AnlägPnino 1 från SSV (ovanifrån) 
5-11 Anläggning 1 från S ( ovanifrån) 

12-13 Anlä2:2:nino 1 från SSV 
14 utgår 
15 Per Nilsson 
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Svart-vitfilm No 4 

No Objekt 
1 Anläo-anino- 2 från V 
2 Anläg�g 2 frän N-NV 
3 Anläo-o-nino- 2 från 0 
4 Anläo-o-nino 2 från S 

5-6 Anläg!!Iling 2 från S ( ovanifrän) 
7-9 Anläggning 2 från O ( ovanifrån) 

10-12 Anläggning 2 från N ( ovanifrån) 

, Svart-vitfilm No 5 

No Objekt 
1 Anläggning 2 från S, rödfärgning 
2 Anläggning 2 frän N, rödfärgning 

3-9 Anläggning 1 från S ( ovanifrån), lager 3 
,,,;• 10 Anläggning 2 från O (ovanifrån), sprickor i berghällen under 

stenpackningen 
11 Anläggning 2 från S (ovanifrän), sprickorna i berghällen under 

stenpackningen 
12 Anläggning 2 från N ( ovanifrån), sprickorna i berghällen under 

stenpackningen 
13 Anläggning 2 från 0, sprickorna i berghällen under stenpackningen 
14 Anläggning 2 från V, sprickan med de brända benen 
15 Anläggning 2 från S, rödfärgningen, sprickan med benen och den resta 

stenen 
16 Anläggning 1 från S ( ovanifrån) 

Svart-vitfilm No 6 

No Objekt 
1-5 Skeppssättningen vid Mjösjön 
6-7 Rösekonstruktioner vid Mjösjön 

8 Tobias Kumlin 
9-11 Nyfunnen stensättning väster om Mjösjön 

12-14 AnläQ"o-nino- 1 från S (ovanifrån) 
15 Tobias Kumlin, Anette Kurkkio, Cecilia Englund 
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