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Välkommen till Umeås 
smultronställen! 

Umeå Fritid hälsar dig välkommen att upptäcka kommunens smultron
ställen. Den skrift du håller i din hand ingår i en serie som presenterar 
utflyktsmål i Umeå och dess omgivningar, bl. a. Umeleden, Strömbäck
Kont, fågel lokaler, grottor och fiske. Fler skrifter planeras. 

Väl mött i markerna! 

Göran Nilsson 

Fritidschef 

Utgivare: Umeå Fritid. 
Text: Berit Andersson, Erik Sanden och Rabbe Sjöberg. 

Originalteckningar: Constantin Tica. 
Formgivning & kartor: Bengt-Åke Jonasson. 

Fornlämningskarta: stadsbyggnadskontoret, mät- och kartavde!ningen. 
T ryck: Kommuntryckeriet, Umeå, 1997. 
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Forntiden - början till framtiden 
Umeå har en rik forntid. Vi kan inte visa upp några Uppsala högar, men nästan 
överallt i kommunen finner vi spår av människans verksamhet och kultur under 
stenåldern, bronsåldern, järnåldern och fram till våra dagar. Mer än tusen 
fornlämningar har registrerats inom Umeås gränser och fler upptäcks varje år. 

De flesta av de äldsta fornlämningarna har på något sätt anknytning till 
kusten, som efter istiden på grund av landhöjningen förflyttats allt längre österut. 
Därför finner vi spåren från stenåldersmänniskans boplatser i kommunens inre 
delar vid Botsmark, ned till nivåer på över 60 m över den nuvarande kustlinjen. 
Bronsåldern, i huvudsak i form av mäktiga rösegrav ar, finner vi över30m nivån 
och järnålderns bygd ligger idag 1 O m över havsytan. 

Eftersom forntiden/förhistorien anses upphöra omkring år 1050 e.Kr. behand
lar vår skrift Forntid i Umeå bygdens historia bara fram till denna tid. 

Nu, på Mariehem och Nydalahöjd, återerövrar dagens samhällsplanerare de 
utskär där bronsålderns människor anlade sina gravrösen som mäktiga revir
markeringar. Även i framtiden hoppas vi kunna njuta av det rena vatten, de 
soldränkta stränder och de fiskrika älvar där stenålderns samlare och jägare 
hade sina lägerplatser. 

Vi vill med denna skrift locka Dig ut i markerna i en gammal kulturbygd. Vi 
vill dela med oss av vår kunskap om Umeås forntid. Vi vill att även Du skall få 
känna anknytningen till det förflutna- anknytningen till våra rötter. 

Skriften Forntid i Umeå har tillkommit i samarbete mellan Umeå Fritid och 
institutionen för arkeologi vid Umeå universitet. För illustrationerna tackar vi 
Constanlin Tica. 

Umeå, senhösten 1996 

Berit Andersson, Erik Sanden och Rabbe Sjöberg 
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Fornlämningar, var man 
hittar dem och hur ? 

Fornlämningar, spår efter forntidens män
niskor, kan man hitta på många olika 
platser. Som fornlämningar räknas bland 
annat förhistoriska gravar, boplatser, 
fångstgropar, hällristningar m.m. 

Enligt lagen är fornlämningar " ... läm
ningar efter människors verksamhet un
der forna tider, som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna." (Lagen om kulturminnen m.m. 
2 kap. l§). 

Gravar är nog det som man först tänker 
på när man talar om fornlämningar. Gra
var som är byggda som rösen eller högar 
är lätta att se och de är ofta ganska pam
piga. Under delar av förhistorien, men 
framför allt sedan kristendomen infördes, 
begravdes människor under jorden, ofta 
utan nu synliga spår ovan jord. Därför 
finns det troligen många fler gravar än vad 
vi känner dag. 

Jägare och samlare har under alla tider 
rört sig i markerna och lämnat spår efter 
sig. Vanligast hittar man spår från deras 
boplatser på torr, sandig mark nära vatten. 
Det som syns idag är oftast söndereldad 
sten, brända djurben och skräp från till
verkning av stenredskap. Ofta ligger detta 
synligt i strandkanten eller på en stig eller 
skogsväg. 

En jaktmetod som använts under lång 
tid är jakt med fångstgropar. Groparna 
ligger ofta i långa rader så kallade fångst
gropssystem. Förutom fångstgropar före
kommer också kokgropar, som man kan 
ha lagat mat i. Ovala vallar med försänk
ningar i mitten kan vara de synliga res
terna efter forntida hus eller hyddor. 
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Vad som är viktigt när man letar forn
lämningar är att man använder sin fantasi. 
Hur såg landskapet ut under forntiden? 
Var låg havet? Hur kan en jägare och 
samlare från stenåldern eller en jordbru
kare från järnåldern ha använt landska
pet? 

Islossning. 

För drygt l 00.000 år sedan blev klimatet 
kallare och vi fick en istid som varade i 
nästan hundra tusen år. Hela Skandina
vien var täckt av ett istäcke som var upp ti Il 
tre kilometer tjock. Inlandsisen skalade 
bort mycket av spåren av det tidigare 
landskapet. Det är möjligt att det funnits 
människor i Västerbotten innan nedis
ningen, men spåren är i så fall utsuddade. 

Klimatet blev sakta varmare. Isen bör
jade smälta. För 11 .000 år sedan var södra 
Sverige isfritt och bebott av människor. 
Med tiden blev klimatet varmare och var
mare. Isens avsmältninggick allt snabbare 
och för 9.500 år sedan befann sig iskanten 
ungefär vid Umeå. Sjuhundra år senare 
var hela Norrland isfritt. Kl imatet var nu 
ganska varmt och landet täcktes snabbt av 
tall- och lövskog. Isen som legat över 
landet i många tusen år hade tryckt ner 
jordskorpan med sin tyngd. När isen smälte 
och trycket lättade började jordskorpan 
sträva mot att återta sin ursprungliga form. 
Landet höjde sig ur havet. l Umeå kan vi 
se spår av den högsta kustlinjen260meter 
över dagens havsnivå. 

Klimatet blev allt bättre fram till c:a 
5.000 år före Kristus. Då var medeltempe
raturen ungefär två grader högre än idag. 
Efter det har temperaturen sakta avtagit t i Il 
dagens nivåer. 

För drygt 8.000 Ar sedan levde UmeAs första nybyg
gare i hyddor pA stranden av Sanabadet utanför 
Botsmark. De livnärde sig av fiske, jakt och ätliga 
växter. 

Till Botsmark och Sanabadet Aker man frA n UmeA 
via Ersmark, Kroksjö och Mickelsträsk. En annan 
väg, gAr längs SävarAn frAn Sävar via Bullmark och 
Cravmark. Vid Sanabadet finns en skyltsom berättar 
om utgrävningarna. 

N 
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Umeå kommuns första 
• o 
mnevanare. 

För drygt 8.000 år sedan låg Botsmarks
sjön bara några kilometer från havet. Där 
levde de tidigaste kända människorna i 
Umeå kommun. De levde av jakt, fiske 
och insamling av vad naturen kunde ge. 
Spåren av dessa människor hittar man på 
badplatsen Sanabadet D [se kartan s. 14-
15] och i sommarstugeområdet som lig
ger i direkt anslutning ti ll badet. 

De spår stenå ldersmänniskorna läm
nade efter sig och som syns idag är skärv
sten, det vi Il säga stenar som spruckit vid 
eldning och matlagning i kokgropar; av
slag som är små stenflisor, som blir över 
när man tillverkar stenredskap och små 
bitar av brända djurben, som är rester 
efter måltiderna. På Sanabadets strand 
kan alla dessa saker ligga helt öppet i 
sanden. 

5 



Man livnärde sig på älg, bäver och fisk. 
Det visar de djurben som vi hittar på 
platsen. Två små benbitar från säl visar att 
man även jagat och fiskat i havet. Matlag
ningen gjordes över öppen eld eller i 
kokgropar. Förutom kött och fisk samlade 
man med största sannolikhetäven in ätl iga 
växter, bär och svamp, men detta är svå
rare att se spår av idag. 

Boplatsen låg, som många andra sten
ålderboplatser, på torr mark nära vatten 
med bra utsikt och vänt mot solen. Att 
platsen är attraktiv även idag visas av att 
det nu ä ren badplats med campingoch ett 
sommarstugeområde mitt på den forna 
boplatsen. Att den varit attraktiv under 
hela förhistorien visar enstaka fynd från 
olika tider av stenåldern och av tre kok
gropar från vikingatiden. 

Säljakt och tuggummin. 

En pojke, eller är det en flicka, i 14-års
åldern kommer ut ur det hyddliknande 
huset. På baksidan av huset spottar han ut 
tuggummit, som han inte vill tugga på 
längre. Han går sedan vidare mot havs
stranden där båten l igger uppdragen i 
sanden. 

Denna scen skulle ha kunnat utspela sig 
för 3.600 år sedan på Sävarheden H , c:a 
2 km norr om Sävar. Idag kan vi se resterna 
av huset. En svagt oval vall , bara 1- 2 
decimeter hög och en grund fördjupning 
i mitten, en s k bop/atsva/1, visar var huset 
stod. l och omkring huset har vi hittat ben 
från säl och fisk, yxor och pi l spetsar av 
sten och keramik. 

Huset låg ungefär l 00 meter från stran
den i lä bakom en rullstensås. Vid stran
den fanns också en kallkälla. Detta vardet 
enda färskvattnet i omgivningen. 
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På golvytan inne i huset låg en mängd 
skräp från tillverkningavstenredskap. Nära 
den forna havsstranden l 00 meter längre 
bort ligger också en ansamling skräp av 
samma slag. Kanske tillverkade man sten
redskap även där. 

På en liten bit harts har vi funnit tand
avtryck från en yngling i tidiga tonår. 
Hartsbiten hade varit hans tuggummi. 
Sammanlagt har v i funnit över 20 stycken 
tuggummin på platsen. En C14-datering 
visar att dessa tuggummin tuggades för 
ungefär 3.600 år sedan. Denna datering 
stämmerbraöverens med en landhöjnings
datering av fyndplatsen. Eftersom alla ben 
v i hittar kommer från säl och fisk bör plat
sen ha legat nära havet. 

Boplatsen pA Sävarheden finner du 4,5 km norr om 
Sävar pA vägen mot Bull mark. Passera ett stort sand
tag och parkera vid avtagsvägen pA höger sida. Hela 
boplatsen är nu ett kalhygge, sA man mAste titta noga 
för att se spAren av huset och fAngstgroparna. 

N 
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Det /Aga stenA/dershuset /Ag i strandskogen, i lä av Asen. Färskvattnet fick man hämta i en källa mellan Asen 
och stranden. 

Keramik finns det bara små bitar kvar 
av. Det är svårt att säga något om formen 
på kärlen, men man kan se att ytan varit 
dekorerad med texti lavtryck. 

Stenredskapen, som vi hittat i huset, är 
i huvudsak gjorda av sten som kan hittas 
på platsen. Det finns även stenredskap 
som kommit långväga ifrån. En bit flinta 
som låg i huset kan antingen komma från 
Ryssland eller från Skåne. Dessa områden 
är de närmaste där flinta förekommer na
turligt i berggrunden. 

Boplatsen har troligen använts till säl
jakt och fiske under sensommaren och 
hösten. 

Vi hittar lämningar efter denna bosätt
ning över ett ganska stort område. Det går 
inte att säkert säga hur stort område man 
använt. Eftersom fyndområdet går ända 
fram till en vidsträckt grustäkt kan v i inte 
säga hur mycket som försvunnit i denna. 

Boplatsvallar har återfunnits på flera 
andra platser i Umeå, som på västsidan av 
Piparbölesjön och vid Kvarnfors. Än så 
länge är det bara boplatsvallen på Sävar
heden som blivit utgrävd. 

Stenåldersgravar. 

Vid KyrkmyrornaD längre upp på Sävar
heden, ovanför Gunnismark, ligger några 
gravar som kan ha anlagts under sten
åldern, för mer än 4.000 år sedan. sten
åldersgravar är sällsynta i Norrland. Un
der senare år har man i Norrbotten hittat 
och undersökt några enstaka gravar, men 
ännu ingen i Västerbotten. 

Gravarna ser ut som ganska små flacka 
rösen, eller stensättningar, som vi arkeo
loger säger. Vid första anblicken är de 
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ganska oansenliga. Det blir genast mer 
spännande när man tänker sig att stenarna 
har samlats ihop av människor för kanske 
fyra eller fem tusen år sedan. 

Gravarna anlades på båda sidorna av 
ett sund, som bi ldades mellan en ö och 
fastlandet i det forntida havet. Ännu kän
ner vi inte ti ll någon boplats som kan höra 
ihop med gravarna. 

En massa flintyxor. 

När man talar om stenåldern i Västerbot
ten kan man inte hoppa över ett fenomen 
som arkeologerna kallarför flintyxdepåer. 
Det är platser som inte lämnar några tyd
liga spår i marken idag, i motsats till andra 
fornlämningar som tas upp i denna skrift. 

För ungefär 4.500 år sedan tillverkades 
flintyxor av en speciell typ i södra Sverige. 
Av någon anledning kom många av dem 
att hamna i jorden just i Västerbotten. Den 
största samlingen flintyxor hittades i B jur
selet vid Byskeälven på 1860-talet, där 
man under åren har hittat ungefär 175 
yxor av fl inta. Eftersom fl inta inte finns 

N 
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för 

NJgra hundra meter norr om avtagsvägen l 
Cunnismark, efter vägen mot Bullmark syns nJ& 
berghällar pJ höger sida. Bland dessa finner du c 
ena röset. Det andra ligger pJ hällmark pJ anc 
sidan myren. 

natur! igt i Västerbottens berggrund o< 
eftersom yxorna är av en typ som tillve 
kats just i södra Skandinavien kan vi säkE 
säga att yxorna har fraktats genom näst< 
hela Sverige redan för 4.500 år sedan. 

l Umeåtrakten finns det fynd av des: 
yxor i Överboda D och i Dalsjö. l Öve 
bod a har man hittat fem yxor och i Dals 
ett tiotal. Yxorna hittades vid plöjning o< 
dikesgrävning. 

Vilka har då fraktat dessa yxor upp t 

Hade han kommit seg
lande till UmeJ den syd
svenske stenJ/ders 
flintyxhandlaren, 

Fyndplatser för 
flintyxdepJer 

iUmeJ. 

vars varulager 
Jterfunnits i 
jorden vid 
Överboda 
och Da/sjö? 
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Norrland från Skåne redan under sten
åldern? Hur gick det till? Från andra lik
nande fynd i Västerbotten har man kunnat 
visa att det var människor från Sydskandi
navien som hade med sig yxorna upp till 
Västerbotten. Kanske försökte man kolo
nisera Västerbottenskusten. Kanske var 
man ute på handelsresa. Det smid igaste 
sättet att resa med en tung last av stenyxor 
var med båt. Vi vet att man under sten
åldern kunde företa långa sjöresor, som 
ti ll exempel över till Gotland eller Åland. 
Så en sjöresa längs kusten var inget större 
hinder. 

De båda flintyxdepåerna återfanns på 
var sida om dalgången som sträcker sig 
från Överboda ned mot Dal sjö. Idag finns 
inget att se på platserna. Vi kan bara låta 
vår fantasi få fritt spelrum! 

Utsnitt ur 
hällristningarna. 

Hällristningarna vid Norrfors 
är väl markerade frJn P-platsen 
uppe vid dammen och fisk
odlingen. 
Boplatsen låg på åkern just 
nedanför P-platsen. 
Vid Norrfors finns en skylt som 
berättar om hällristningarna. 

u 

Älgar, älgar och kanske 
någon lax. 

Mannen, som just lagt sista handen vi 
ristad älg, reste sig upp och såg ut över 
rytande forsen. Han kunde vid några 
fällen se blanka laxar hoppa där ute. i 
mare land såg han människor som ' 
full färd med attvittja laxfällor. Från fä 
na bar barnen laxar uppför strandbrir 
till det stora lägret, där laxarna sedan 
reddes. 

Norrfors U är en spännande plats. 
finns spår av forntidens människor, 
genom hällristningar, dels genom l 
ningar aven boplats uppe påstandbrin; 
nära den nutida fiskodlingen. 

N 
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Under stenåldern var havsytan mer än 
50 m högre än idag. En havsvik sträckte sig 
ända in mot Brännland och Norrfors. U me
älven avslutade sitt lopp ut i havet med en 
väldig umande fors. 

Sommaren 1984 var några arkeologer 
från Umeå universitet här för att se på 
boplatsen. Det visade sig att åkern låg i 
träda och inget fanns att se i det tjocka 
gräset. l stället gick de en tur ner i den 
torrlagda strömfåran. Till sin glädje och 
förvåning fann de hällristn ingar inristade 
på klipphällar, som före kraftverksut
byggnaden legat mitt i forsen. Varför hade 
ingen sett dem tidigare? 

Figurerna är stiliserade älgar, båtar och 
människor. Älg är det motiv som oftast 
förekommer på norrländsk stenålders
konst. Älgar återfinns på andra hällrist
ningsplatser, på hällmålningar i inlandet 
och till och med som små skulpturer på 
skaft på skifferknivar. l Finland har man 
hittat älghuvudskulpturer både av trä och 
sten. 
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Älgarna framställs ofta på ristningarna 
som "röntgenbilder", där flera revben är 
ristade. Ofta går det även en linje från 
munnen till magen. En sådan linje kallas 
livslinje. 

När boplatsen undersöktes kunde man 
se att den var från stenåldern, men någon 
närmare datering har inte kunnat göras. 
Benen från boplatsen är ännu inte analy
serade, så vi kan ännu inte säga vad man 
jagat eller ätit på platsen. 

Vid Närniorsen i Ångermanälven finns 
vä lkända hällristn ingar på öarna i en stor 
fors. På sidan av älven låg även där en stor 
boplats från stenåldern och bronsåldern. 
Undersökningen av benmaterialet från 
Nämforsen visade att nästan alla ben var 
från lax- men de flesta ristningarna var 
älgfigurer. 

På de allra flesta stenåldersboplatserna 
är ben från älg totalt dominerande. Så är 
kanske i n te fallet vid Norrfors, där laxfisket 
kan ha varit viktigt. Varför har man i så fall 
ristat in älgar på klipporna i forsen? 

Fångstgropar. 

Att jaga älg och ren med hjälp av fångst
gropar är en mycket gammal jaktmetod. 
De äldsta kända fångstgroparna man hit
tat i Norrland är ända från äldre stenåldern 
för mer än 6.000 år sedan. jaktmetoden 
förbjöds först på 1860-talet när älgen var 
nästan helt utrotad i Sverige. 

Groparna ligger ofta i system, dvs i en 
lång rad på ett strategiskt ställe i naturen 
där man kände ti ll att älgarna vandrade 
förb i. ! T avelsjö D har man lagtfångstgro
parna på rad mellan Ullberget och T avel
sjöberget På så sätt har man tvingat äl
garna att vandra in mot fångstgroparna. 
För att göra det hela ännu mer effektivt har 
man eventuellt konstruerat någon sorts 
stängsel för att styra djuren ännu närmare 
groparna. 

Frc1n Vallbergetoch T avelsjöberget kundestenålders
jägaren spana in älgarna när de vandrade in mot 
fJngstgroparna som stängde av dalgJngen. 

Fångstgropar syns i marken som mer 
eller mindre djupa gropar, med en diame
ter på mellan en och två meter. Groparna 
är omgivna av en vall av det material som 
grävts upp ur gropen. När groparna gräv
des var de ungefär två meter djupa. Hur 
djupa de är idag beror på hur mycket sand 
och jord som åter rasat ner i gropen. l 
sandig mark fylls en grop snabbare igen än 
i mera stenig morän. Fast å andra sidan är 
det mycket lättare att gräva groparna i 
sandig mark. 

De fångstgropar som undersökts visar 
att groparna haft en ganska trång botten 
och ibland också en lådkonstruktion av 
trä längst ner. Detta gör att en älg som går 
ner i en fångstgrop har mycket svårt att 
använda benen för att komma upp igen. 
Djuret stod levande i gropen tills fångst
mannen kom. Någon sorts påle för att 
spetsa och döda djuren har ej använts, då 
skulle köttet farit illa. 
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t Sävarheden, nära stenåldersboplat
nellan Sävar och Gunnismark, finns 
ångstgropssystem, som ligger längs 
en ås. Systemet består av t io gropar. 
som gropsystemet i båda ändar avslu
,v stora grustäkter kan man tänka sig 
,et varit betydligt längre under fornti-

Groparna har dateras till c:a 1.400 
Det är för 3.400 år sedan! Allt efter-

. t iden har gått har groparna mer och 
rasat igen. Några århundraden se

' har man återanvänt groparna, nu 
som fångstgropar utan som gropar för 
agning. 

;tgroparna vid T avelsjöberget ligger på bergs
av den brukningsväg som leder mellan Lång

allen och Signilsbäck. Andra gropsystem finns 
rogberget i Kvarnfors. 

N 

t 

Förutom fångstgroparna i Tavelsjö vid 
Krogberget i Kvarnfors och på Säverheden 
finns det fångstgropssysten vid Kullasjön 
och Kullabäcken på västra sidan om Fäll
forsån c:a 2,5 mil norr om Umeå och vid 
Mångman i Anumark. 

Fornlämningsskartan. 
Kartan på mittuppslaget visar samtliga 
fornlämningslokaler i Umeå kommun 
kända 1996. 

l . stenåldersboplatsen vid Sanabadet. 

2. Boplatsen på Sävarheden. 

3. stenåldersgravar vid Kyrkmyrorna. 

4. Flintyxdepåplatsen vid Överboda. 

5. Hällristningarna vid Norrfors. 

6. Fångstgropsysten vid Tavelsjö. 

7. Bronsåldersrösen vid Åh eden. 

8. Bronsåldersgravar vid Fisksjön. 

9. Rösen och bronsåldersboplats 

vid M ariehem. 

l O. Brons- och järnåldersrösen vid 

Röbäck. 

11. skeppssättningen vid Mjösjön. 

12.Tomtningar och labyrinter på 
Stora Fjäderägg. 

13. Tomtningar och labyrinter på Snöan. 

14. Labyrint på ön Bjuren. 

15. Tomtningar och kompassros på 
Lövöland et. 

16. Labyrinter på Västersandskär och 
Rovan. 

17. järnåldersgravar vid Holmsund. 

18. Fyndplats för Obbolasmycket från 

vikingatid . 

egravningsplatser 
id kusten. 

i berg och mindre höjder i kusttrakten 
'mer man ofta gravhögar byggda av kul
rsten. De är runda, kull iga rösen eller 
ktangu lära långrösen. De har ofta en 
ii imurad kant byggd av flatare stenar. 
1sentals sådana rösen fi nns längs Norr-
~dskusten och de ligger idag c:a 30 

ter över havet. De flesta är från brons
ern och omkri ng 3.000 år gamla. l de 

a var som undersökts finns oftasten mans-
~:ng kista av f lata stenhällar eller en liten 
~nkista där man kan hitta brända män
skoben. Sä llan har man gjort några d i
kta fynd. Vad man i så fal l funn it var 

""1staka nålar el ler någon rakkniv av brons. 
nå föremål av brons ärgar fort och kan 
ed tiden helt försvinna. 

Trots att många gravar kan ligga tillsam
mans kan de varaolika gamla. Vi har ännu 
inte hittat boplatser i närheten av brons
åldersgravar här i Umeå och vi vet mycket 
l ite om bronsålderns bygd. Ett ganska ny
funnet undantag är Mariehem. Förhopp
ningsvis kommer v i i framtiden finna fler 
boplatser från bronsåldern . 

Länsstyrelsen har skyltat och märkt ut 
stigar till f lera platser med bronsålders
rösen. Sevärda är de v id: 
Å heden H (Norrmjöle) med flera grupper 
av rösen, bl. a. ett långröse. Rösberget Il 
vid Fisksjön (Norrmjöle) tre imponerande 
stora rösen och ett flertal mindre rösen, 
flera vackert restaurerade. Rösåsen (Norr
byn). Ulljansberget (Mariehem) med tre 
låga gravrösen ovanför elljusspåret. 
l Rö bäck finns ett stort röse och ett gravfält 
med sex mindre gravar. Vid Mjösjön (Ytter
tavle) finns en skeppssättning och ett par 
stora gravrösen. 
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x stenåldersboplats m.ö.h. 
!Il! Boplatsvall 

- Fångstgropssystem 100 
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ronsålderboplats 
itt i stan. 

mer än 3.000 år sedan nådde havet 
la in ti l l Mariehem. Där byggdes två 
vrösen på en ö i ytterskärgården. l dag 
1ervi gravarna på höjden ovanför Olofs
sskolan H . Intill rösena upptäcktes 
l7 två avfallshögarfrån bronsåldern och 
<Okgrop. Förhistoriska avfallshögar bru-
kallas skärvstenshögar och är ovan
i Norrland. skärvstenshögarnas inne

l berättar om det vardagliga livet på 
tsen. De innehåller ofta eldsprängd 
1, s. k. skärvsten, och ben från matrester. 

är skärvstenshögarna undersöktes i 
et av 1980-talet fann man att de an
s i början av bronsåldern och att de 
änts in på järnåldern. l en av högarna 
n arkeologerna rester av sädesslaget 
n, som troligen odlats någonstans i 
heten. Pollenfynd i myrar har även 
t på odling i andra delar av Umeå vid 
efär samma tid. l en höghittades också 
av fåreller get. Under de 1.000 år som 
sen använts har människorna både 
t, fiskatoch odlat. Landhöjningen hade 
er tiden förändrat platsen från en ö ti ll 

uppgrundad havsvik. 

MARIEHEM 
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På höjden, mellan Olofsdal och Nydalahöjd, 
återfinner du de stora gravrösena. 
Av boplatsen ser man nu inga spår. 

Boplatsens läge intill två mäktiga gravrö
sen har gjort att området bevarats. Li k
nande, nu förstörda boplatser kan ha fun
nits under dagens bebyggelse på Marie
hem och vid de nästan helt bortplockade 
rösena intil l un iversitetets paviljonger på 
Berghem. 

stenskrapan var ett universalverktyg. 
Skrapor från boplats i Säv ar. 
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3(1atsen vid Mariehem som den kan ha sett ut under bronsåldern. 
P~grunden en av de avfallshögar som har grävts ut. Ovanför syns de två gravrösena. 
p le vid stranden formar en man en pilspets av sten. 

vi· 
vi!är kan det ha sett ut när man begravde den döde i en rösgrav väl synligt från havet. 
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Vid elljusspåret i Röbäck. 

Fotbollsmatcherna på Röbäcks idrottsplats 
spelas på gammal havsbotten. Under 
bronsåldern och järnåldern uppfördes nio 
gravar på åskrönet söder om fotbollsplanen 
li!l. Detta var då en sandig ö längst ute i 
kustbandet. En l i ten grav, en s.k. stensätt
ning, grävdes ut av arkeloger för några år 
sedan.l graven fann man en liten stenkista 
av sten med brända människoben. Den 
döde hade bränts och begravts vid tiden 
för Kristi födelse. 

l den gamla sandstranden, mellan åsen 
och fotbollsplanen, finns flera små sänkor 
i marken. Några ligger alldeles intill elljus
spåret. Sänkorna är igenrasade gropar i 
vi lka man eldatoch lagt stenar på elden så 
att de har bl i vit heta. stenarna har spruckit 
av värmen. Troligen har groparna med de 
heta stenarna nyttjats för att torka kött och 
fisk eller för att smälta sälspäck ti ll tran . 

Röbäck för 2.500 år sedan. Nere vid stranden tillreder 
kvinnorna mat i kokgropar. Uppe på åsen ligger en röse
grav väl synlig från havet. 
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Gravrösena vid Röbäck ligger dels på berget söder om Lindblommans skolhus, dels på åskrönet söder om 
idrottsplatsen. Flera andra rösen finnslängre söderut. Kokgroparna syns som grunda svackor i hedmarken just 
ovanför myrkanten omedelbart söder om fotbollsplanen. l myren finns även "linsönken" från 7800-talet. 

Därför kallas sådana gropar för kokgro
par. G roparna användes 500 år före Kristi 
födelse. Kokgroparna visar att brons- och 

järnålderns Röbäcksbor vistades på plat
sen. Om man även hade sin boplats ute på 
den sandiga ön känner vi inte till. 
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Mjösjön, stenskeppet 
från forntiden. 

Sedan stenåldern hade man färdats med 
båtar längs kusten. Ännu längre fram i 
tiden var det lättare att färdas med båt än 
att vandra och rida över obanade ödemar
ker. Skeppen var betydelsefu lla. Kanske 
trodde man även att färden till dödsriket 
skedde i en båt. 

Forntidsmänniskans redskap var ofta av sten. 

Efter E12 strax norr om Holmsund c 

vid Holmsjön intill gamla vägen mel 
Umeå och Holmsund, står en skylt n 
texten skeppssättning m. . 
Följer man skyltningen [se karta på s.· 
kommer man fram till ett berg med 
skepp gjort av sten. skeppet, med hög 
och akter, är uppbyggt av uppresta, ff 
stenar. l skeppet finns troligen en gra\ 

till 
:ra 
i et 
fra 

:h 

s~ 

Fr. v. nät med sänken, spjut, pilar, skifferdolkar 9ch skrapor. 
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Ett stenskepp som seg lar mot dödsriket eller en stor handelsmans gravvård. Vi vet ej vad stenskeppet 
M jösjön hade fö r symbolisk betydelse. 



Begravningar från 
järnåldern. 

Några hundra meter före infarten till 
Holmsund finns 1.500- 2.000 år gamla 
gravar[fl De ligger alldeles intill den hårt 
trafikerade E 1 2 :an. De små, r u n da gravrös
ena syns på vägens norra sida. Gravarna 
är från järnåldern. 

Vägskälet till Backlunds villaväg är lätt att missa. Det 
ligger 7.200 m söder om vägkorsningen till Holm
sjön och lnnertavle. 
järnåldersrösena ligger längs Holmsundsvägen, på 
var sida om Backlunds villaväg. Informationsskylt 
finns vid gravarna. 

N 

t 
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När Holmsundsvägen byggdes om på 
1970-talet utförde man inga arkeologiska 
undersökningar på platsen. Det var synd. 
Från andra håll vet vi att man under järn
åldern ofta lade gravarna i närheten av 
sina bostäder. Nere i Ångermanland finns 
flera exempel på detta, men ännu känner 
vi inte t i Il några järnåldershus i Västerbot
ten - Kanske låg de under E12:an. 

Gravarfrån järnåldern brukarvara mera 
fyndrika än de från bronsåldern. Trots att 
perioden kallas järnålder gjordes smyc
ken fortfarande av brons eller silver. Va
pen och verktyg är av järn. l gravarna kan 
det också finnas glaspärlor. 

Fiske var under årtusenden en viktig näring vid 
kusten. Forntidsfiskarens nät bands av sälgbast. 
Flötena var av barkoch sänkena varspeciellt huggna 
stenar. Näten förvarades i en korg flätad av vide. 

Vikingaflickorna i Obbola. 

Var det ett verkl igen ett skeppbrott? Hur 
skall man annars förklara att två unga 
flickor begravdes under en stenhäll på 
blockfältet, mer än 500 m från stranden? 

l klapperstensfältet Stora Romlet väster 
om Obbola by hittade man på 1960-talet 
skelettdelar från två barn under ett halv
meterstort fyrkantigt stenblock [[]. Det 
ena nästan nyfött. Ti llsammans med barn
skeletten fann man även två bronsspännen 
från vikingatiden. Li knande spännen har 
återfunn its på Åland, i jämtland och i 
vikingastaden Birka, där sådana spännen 
även t i !!verkades. Spä n n ena t i Il hörde k vi n
nans utrustn ing och de användes för att 
hålla fast axelbanden på klänningen. l 

Sverige hittar man oftast bara ett spänne i 
gravarna. l Finland däremot är det vanl igt 
med två spännen. Var de två barnen, de 
två flickorna, från Obbola -eller var de på 
tillfälligt besök. Spännena tyder på det 
senare. En fast befolkning fanns dock sä
kerligen på ön vid denna tid. 

Fyndplatsen på Stora Ramlet är nu för
svunnen. l stället finner man i dag är en 
stor grusgrop på platsen. T rots det är res
terna av Stora Ramlet med sina mäktiga 
blockstrandvallar värda ett besök. Kanske 
finner du andra ej återfunna järnålders
gravar här uppe! Seden att begrava sina 
döda i blockfält var kanske inte så ovan lig. 
Liknande gravar har återfunnits i bygder 
både norr och söder om O bbola. Kanske 
var Stora Ramlet en av Obbolabornas grav
platser. 

Två vikingatida spännen som hittades i klapperstensfältet Stora Romfet i Obbola. 
Tillsammans med spännena låg skelettrester från två barn. 
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Detfinns även äldre gravar i Obbola. År 
1914 undersöktes gravar på Rismyrberget 
vid Själaviken. Fynden från dessa var från 
Vendeltid (600- 800 e.Kr.) och tyder på 
attdet redan då fanns en fastbefolkning på 
ön. Du finner dessa gravar uppe på en 
moränrygg vid stigen mel lan Byvägen och 
Själafjärden. 

Stora Romfet nJr du lättast om man frJn Obbola 
by kör vägen mot Kar/svik. 
Vid avtagsvägen till den gamla minkfarmen följer 
man stigen rakt upp pJ berget. Rismyrberget ligger 
inte sJ långt därifrån. 
Följ odlingsvägen som går över åkern från By
vägen. Gravhögarna ligger på krönet alldeles 
innan du kommer fram till Själaviken. 

N 

t 
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Vad säger lagen? 
Redan på 1600-talet införde Sverige en 
lag som skyddade fornlämningar. Lagen 
av idag säger att "Det är en nationell an
gelägenhet att skydda och vårda vår kul
turmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. 
Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön." 
(Lag om kulturminnen m.m. l kap. l§) 

Lagen skiljer på fasta fornlämningar 
och fornfynd. Fasta fornlämningar är till 
exempel gravrösen, stenålderboplatseroch 
fångstgropar. 

Det är förbjudet att skada eller förändra 
en fornlämning. Till varjefornlämning hör 
också ett område runt fornlämningen som 
behövs för att bevara forn läm n ingen. Detta 
område bestäms vid behov av länsstyrel
sen. 

Forn fynd är föremål som hittas i eller 
vid en fast fornlämning eller ett föremål 
som kan antas vara minst l 00 år gammalt. 
Ettfornfynd som hittas vid en fast fornläm
ningtillhörfornlämningen och måste läm
nas in ti ll länsmuseet. 

Om ett fornfynd hittas utan anknytning 
till en forn lämning får upphittaren behålla 
det. Det finns dock undantag från denna 
regel. Om fyndet innehåller ädelmetaller 
eller en legering med koppar, eller om 
fyndet består av två eller flera föremål, är 
upphittaren skyldig att erbjuda staten att 
lösa in det mot betalning. 

Om du skulle hitta en forn lämning eller 
ett fornfynd, ta alltid kontakt m ed ett 
museum eller länsstyrelsen. 

-
Här får Du fler lästips: 
Arkeologi i Norr nr 1-7. 

Norrlands forntid - ett historiskt per
spektiv; Baudou Evert. 

Skelleftebygdens historia, del3. Den för
historiska utvecklingen under 7.000 år; 
Broadbent Noel. 

Norrländsk Uppslagsbok, band 1-4, inne
håller flera uppslagsord kring vår forntid. 

Studier i Norrländsk forntid, del l & del l l. 

Västerbotten nr 1993:3. 

Övriga småskrifter utgivna 
av Umeå Fritid: 

l. Grottor i Umeå. 
2. Fåglar i Umeå. 
3. Fiska i Umeå. 
4. Umeleden. 
5. l O cykelturer. 
6. Naturreservatet Strömbäck-Kont 

Det f inns dessutom en mängd broschyrer och fo ldrar utgivna av 
Umeå Fritid. 

En del är gratis, andra kostar några kronor. 
Upptäck bl.a. Sävarådalen, Holmön och Norrbyskär ... . 

Ja, det f inns många utflyktsmål! 
En bra investering är stadsbyggnadskontorets Utflyktskarta. 

Den och övriga publ ikationer kan du rekvirera från: 

Umeå Turist & Kongress 
Renmarkstorget 15, 903 26 Umeå 

Tel: 090-16 1616 • Fax: 090-16 34 23 
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