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BAKGRUND. 

Platsen för undersökningen upptäcktes i samband med Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering 1989. Fornlämningen klassifiserades som "fossil åkermark". 
Sedan upptäckten har flera mindre undersökningar ägt rum på platsen alla inom ramen för 
Lars Forsbergs projekt "Ekonomi och bebyggelsemönster vid övre norrlands kustland 
under Bronsålder och Förromersk järnålder". Målsättningen med dessa undersökningar 
har varit att datera lämningarna, finna lämningar efter någon form av bebyggelse samt 
fastställa funktion på de lämningar som finns inom området. Totalt har 188,5m2 och 12 
anläggningar undersökts. Resultatet från tidigare undersökningar och analyser tolkas som 
att aktiviteter har förekommit på lokalen under senare delen av bronsålder och att det 
möjligen finns rester efter ett hus (Lindgren 1994, Sanell & Oscarsson 1995). 
Närheten till fastigheten Märtensfäboda har gett fornlämningen dess arbetsnamn. 

Under våren 1996 förlade arkeologiska institutionen vid Umeå Universitet en av sina 
seminariegrävningar vid Mårtensfäboda. Under perioden 960520-960607 undervisades 
10 stycken studenter i arkeologisktfältarbete och undersökningsmetodik. 
Seminariegrävningensledare var Björn Oscarsson. 

MÅLSÄTTNING. 
Ett syfte med årets undersökning var att samla in jordprover för att försöka �artlägga 
markanvändning samt jordmånsbildning på platsen. Detta belyses bäst genom att samla in 
jordprover som kan bearbetas efter gjord undersökning. För att samla in jordprover 
utfördes en linjekartering i fallriktningen efter Y 300 axeln från norr till söder, där 
provgropar grävdes var lO meter får att insamla prover. Jordprovema insamlades på var 
0, 10 m nivå i groparna. Detta för att i görligaste mån försöka täcka in naturlig jordmån 
samt att försöka få kulturstörningar representerade. 
I rapporten om undersökningarna i Mårtenfäboda 1995 diskuterades det hur svårt det är 
att fastställa funktionen på stenrösen och att ett röse kan ha olika funktioner vid olika 
tidpunkter eller olika sammanhang (Sanell & Oscarsson 1995:30). I syfte att försöka göra 
en funktionsanalys (funktioner) inte enbart utifrån vanlig arkeologisk praxis genom att 
studera artefakter, sten och skärvsten samt atl samla in kol för datering. 



Därför bestämdes det att jordprover skulle samlas in för kemisk analys. För det ändamålet 
öppnades den redan undersökta kvadraten i röset A: 1. Profilerna grävdes fram och 
jordprover samlades in vertikal och horisontelt i den mån det var möjligt. Detta utifrån 
frågeställningen om röset kunnat haft olika funktioner och försöka få svar på detta genom 
att samla in prover från olika delar av röset. Tyvärr finns det inte ekonomi till att bearbeta 
proverna inom ramen för seminariegrävningen. Bearbetningen av proverna får istället ske 
i någon annan form, varför resultaten av provtagningen inte redovisas i denna rapport. 

En andra målsättning var att undersöka ett område intill en kokgrop för att utröna vilka 
typer av aktiviteter som skett i närheten av kokgropen och huruvida dessa aktiviteter 
skulle kunnat ha haft med kokgropen att göra. 

Inför årets grävningar förflyttades en fixpunkt som är inlagd på gula kartan upp till den 
sten som tidigare har använts som flytande fixpunkt. Den flytande fixen fick ett höjdvärde 
av 36,91 m ö  h. 

Målsättning�n för momentet "forminnesundersökningsteknik-fältkurs" på 4 poäng var att 
ge de studerande grunderna i arkeologisk undersökningsteknik och dokumentation. I 
momentet ingick även miljöarkeologiskametoder samt viss analys av det 
miljöarkeologiska materialet. 

OMRÅDESBESKRIVNING. 

Fomlämningsområdet Raä 172 Mårtenfåboda ligger på Rismyrbergets södra sluttning NV 
om Mårtenfåboda i Nysätra sn, Västerbotten. Lokalen är belägen på 30-40 m ö  h, � 
som lokalen upptar (i nuvarande läge) är på ca 150m i N-S riktning och ca 140 m i Ö-V 
riktning. Den V-delen av lokalen (sk(?gsdelen) �tår av blockig moränmark som är 
bevuxen med ung tall och granskog. A ven den O-delen (hyggesdelen) består av blockig 
moränmark som idag är en föryngringsyta Den V-delen av hygget är markberedd. 
Området söder om lokalen är starkt försumpat och består av torv och gles skog. Norr om 
lokalen är terrängen blockig med berg idagen 

Om anläggningarna delas in i olika grupper med ledning av deras utseende, finns det 4 
grupper av anläggningar inom fomlmämningsområdet. De har ej funktionsbestämts. 
grupperna som de delas in i är följande: stensamlingar 34 st (skärvstenshögar, 
röjningsrösen och ev gravar), vallar 8 st (säkerligen med olika funktioner), röjda ytor 
(stenfria, hus?, tegar?), gropar 5 st var av 3 st kokgropar. Området är inte fullständigt 
karterat varför ornrådesbeskrivningen inte får ses som fullständig. De dateringar som är 
gjorda (C-14 tagna ur anläggningar) ger Måtenfäboda en datering till yngre bronsålder. 

Anläggningarna fördelar sig olika över området och grovt sett kan man göra en ungefärlig 
beskrivning av området. Stenrösena ligger spridda över hela området, men på 
hyggesdelen utgör dock stenrösena den dominerande anläggningstypen. Vallar med 
gropar förekommer mest i den V-delen och NY-delen av skogsdelen. Majoriteten av 
groparna och kokgroparna ligger i den NV -delen av skogsdelen. Denna spridningsbild 
skulle med all sannolikhet se annorlunda ut om markytan i den östra delan av 
fornlärnningsornrådet inte var påverkad av skogsmaskiner och markberedning.
Områdeskarta finns i bilagedelen. -

UNDERSÖKNINGSTEKNIK OCH METOD. 

Sedan tidigare undersökningar på lokalen finns ett utsatt koordinatsystem med en X 
respektive Y-axel med skärningspunkten 300/300. Vid årets undersökning lades alla 
provrutor, schakt samt större yta i direkt anslutning till Y 300-axeln. De mindre 
provrutoma (0,5m2) lades med ca I O meters mellanrum på axeln, detta för att kunna 
studera hur profilen ser ut och skiljer sig från norr till syd. För detta öppnades 9 stycken 
provrutor . Provruta 4 (X339/Y3Q.0) visade sig innehålla en större mängd kol varför ett 
3x I meter långt schakt lades ut i O-V riktning, anläggningen fick namnet A: 13. Två nya 



ytor undersöktes (k och L) med en sammanlagd yta av 12 m2
. Yta K lades också på Y 

300-axeln (X332/Y300), yta L lades ut bredvid yta K (X334/Y303).

Ytorna grävdes jämt över hela och varje m2 för sig. Varje plan dokumenterades vid 0,05 
eller 0, 1 Om nedgrävning. Minst en profil ritades vid varje provruta, A: 13 ritades 3 
profiler. A: 14 som återfanns under A: 1 preparerades bara fram och ritades i plan och 
profil. 

Fynd som gjordes i såll eller vars ursprungliga läge inom metersrutan inte var känt har 
inte dokumenterats med z-värde utan bara fyndnivån har angivits. X och Y-värdena anger 
metersrutan SV-hörn. 

Planritningarna ritades i skala 1 :20 och profilritningarna ritades i skala 1: 10. 

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. 

Län: Västerbottens län 
Landskap: Västerbotten 
Socken: Nysätra 
Fastighet: Strand.fors 2:14 och 1:6 
Fornlämning 172 
gula kartan: Gumboda 21L:60 
Koordinater: X7139/ Y1750 
Länsstyrelsen tillstånd: 220-5509/95 

Undersökningsperiod: 960520-960607 
Undersökt yta: 16,5 m2

Arbetsledare: Björn Oscarsson 



BESKRIVNINGAR. 

Yta K. 

Målsättning och frågeställning med att öppna yta K var att undersöka ett område alldeles 
intill en kokgrop, detta för att se om det fanns anläggningar eller spår efter verksamhet 
som skulle kunnat ha haft samband med kokgropen. Till detta ändamål valdes ett område 
alldeles norr om anläggning B:40 som vid tidigare gjord kartering har klassificerats som 
grop med vall (icke funktionsbestämd). 

En 3x3 meter stor yta öppnades, med det SY-hörnet på koordinat X332/ Y300. Ytan 
benämns K, i följd efter de benämningar gjorda på tidigare undersökta ytor. Ytan 
grävdes i fyra rensningsnivåer på vardera ca 0,10 cm. 

Ytan som öppnades var en stenröjd yta benämnd B:22 i tidigare rapporter, i ruta X334/ 
Y33 l skar ytan igenom en ca 1,5 m lång 0,25 m hög kulle som vid tidigare kartering av 
området inte har registrerats som någon anläggning. 

Ytan som undersöktes hade inga anläggningar varför endast två dokumentationsnivåer 
kommer att redovisas i denna rapport. 

Dokumentationsnivå 1. efter avtorvnin&, 
Blekjord. Delar av kullen består v rostjord. Ett antal stenar ca 5-25 cm stora spridda över 
området. Inga synliga konstruktioner. 

Fynd: inga. 

Dokumentationsnivå 2. 0-0.10 m. 
Större delen av ytan består av blekjord. Större delen av kullen består av rostjord. 
Stor del av ytan täcktes av stenar i varierande storlek. Ett mindre antal skärvstenar fanns 
på ytan. Tre områden med finare sand iakttogs på ytan. Ett område i NY-hörnet av ytan 
var cirkelformad med en diameter �-:V ca 0,35 m, små rötter, sot och humusrester finns på 
området. Det andra området låg i SO-hörnet och hade en diameter på ca 0,55 m. Det 
tredje området låg i den S-änden och var ovalt format och ca 0,60 m brett och 0,85 m 
långt. På alla områden låg sten. 

Nt 
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Fynd: F2 avslag kvarts, F3 bit av kärna kvarts, F4 avslag kvarts, F5 avslag kvarts. F6 
kantig kvarts, F7 slagen kvarts, F8 kantig kvarts, F9 avslag kvarts, F 11 avslag kvarts, 
F 18 knacksten, F 19 kantig kvarts. 

Dokumentationsnivå 3.10-0.20 m.

Ytan består av rostjord, några mindre fläckar av blekjord finns kvar mitt på ytan. Stenar 
av varierande storlek över hela ytan. Ingen skärvstensförekomst. Områdena med finare 
sand har försvunnit. 

Fynd: Fl O möjligt avslag i kvarts. 

Dokumentationsnivå 4. 0.20-0,30. 
Ytan består helt av rostjord. stenar av varierande storlek över hela ytan, antalet har dock 
minskat i jämförelse med tidigare nivåer. En hård skenhälla finns i SV-delen av ytan. 

Fynd: inga. 

Dokumentationsnivå 5. 0,30-0.40 m.

Ytan består nästan helt av rost jord, en mindre fläck blekjord synlig i N-delen av ytan på 
förhöjningen. Skenhällan har blivit större. På vissa ställen syns en finare moigare sand .. 

Fynd: inga. 

Profiler yta K. 
Två stycken profiler ritades på yta K, en profil mot väster och den mot norr ritades. 

Profil mot väster, X332/Y300-X335/Y300. 
Torv lagret tjocklek varierade mellan ca 3-10 cm. Blekjordslagret varierade kraftigt i 
tjocklek mellan ca 10-25 cm. B-horisonten grävdes inte ända ned till C-horisont. I södra 
delen av profilen syns skenhällan. 

Inga anläggningar syntes i profilen. 

lm 
Profil mot norr, X335/Y300-X335/Y303. 
Torvlagret är mellan 5-10 cm tjockt, förutom i mitten av profilen där den tidigare nämnda 
upphöjningen syns tydligt. Upphöjningen har ett ca 25 cm tjockt lager bestående av torv 
och en starkt förmultnad stubbe. Blekjordslagret (A-horisont) är mellan 5-20 cm tjockt. 
Under stubben är podsolen störd, A-horisonten är borta och B-horisonten syns där 
tydligt. I profilen syns inget av de finare sediment som fläckvis syns i plan. I profilen 
finns även ett antal större stenar. 

I profilen syns det att upphöjningen som finns på området troligtvis rör sig om en rotfälla 
som stört lagren. 
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Sammanfattning yta K. 
Inga anläggningar fanns i ytan. 12 stycken fynd gjordes i ytan, alla var av kvarts. 11 av 
fynden hittades i det första lagret. Den kulle som skar igenom yta K var en äldre rotvälta. 

Yta L X334/Y303 .. 
Yta L lades ut i samma syfte som yta K. L lades i direkt anslutning till K. väster om den 
ovan beskrivna upphöjningen (rotvältan). En 1X3 meter stor yta med SY-hörnet i 
koordinat X334/Y303 öppnades. Ytan grävdes i fyra rensningsnivåer på 0, 10 m vardera. 

Dokumentationsnivå 1. efter avtorvning. 
Blekjord. Några stenar 5-20 cm stora spridda över området. 

Dokumentationsnivå 2. 0-10 cm. 
Södra delen består av rostjord, norra delen består av blekjord med inslag av rostjord. 
Antalet stenar har ökat storleken varierar mellan 5-40 cm. Inga synliga anläggningar. 

Fynd: F14 kvartsbit avslagen, F20 avslag kvarts. 

N1-
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Dokumentationsnivå 3, 10-20 cm. 
Rostjord täcker hela ytan. Mindre antal stenar än i DN2. Inga anläggningar. 

Fynd: Fl 5 kvartsbit avslagen, svallad, F 16 kvartsbit kantig. Båda fynden är osäkra. 
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Dokumentationsnivå 4. 20-30 cm. 
Rostjord täcker hela ytan, lösare skenhälla. något mindre sten än tidigare. 

Inga fynd. 

Dokumentationsnivå 5. 30-40 cm. 
Rostjord, lösare skenhälla över ytan. 

Fynd: inga. 

Profiler yta L. 
En profil mot öster ritades. Inga anläggningar syntes i profilen . Torvlagrets tjocklek var 
ca 5 cm. Blekjordslagret varierade mellan I O cm till 20 cm på det tjockaste stället. I 
profilen syns större stenar samt ett block i södra ändan av profilen. 

Sammanfattning yta L. 
Inga anläggningar fanns i ytan. 6 stycken fynd hittades på ytan, var av 2 osäkra. 
2 fynd gjordes i rensningsnivå 1, 2 stycken i nr 2,1 i m 3, samt ett där m ej är känd. 

Anläeenine 13. X339/Y300. 

Vid grävning av provgrop 4 började kulturpåverkad jord synas efter ca 10 cm under 
torvlagret. Gropen grävdes 10-15 cm till och det kunde konstateras att det rördes sig om 
ett tjockare kulturlager. Under ett mindre lager av sten fanns ett ett tj�kt lager av kol. När 
det stod klart att det rörde sig om en härd beslutades det att ett lx3 (0-V) meter långt 
schakt skulle läggas ut öster om pg. 
Provgropen (pg) som var utlagd efter Y300 axeln, såg ut a� ligga på en naturlig 

markyta. Väster om pg låg markytan i samma nivå som pg. Osterut sluttade marken svagt 
mot ett sedan tj�gare inkarterat ovalt röse av sten benämnt B:31. Markytan fortsätter att 
luta svagt åt SO öster om röset. 
Anläggningen fick benämningen A: 13, i nummerföljd efter tidigare undersökningar. 

Dokumentation av pg 4. 
Dn 1. 0-10 cm, Rostjord, 9 stenar mellan 
7-15 cm st, tjäle i gropen.

Nt 
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Dn 2. 10-20 cm. R(?.stjord, några stenar, 
mindre kolfläck i SO hörnet. tjäle i mitten 
av gropen. 
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Dn 3. ca 25 cm ned. fetare rostjord. 
Kolfläcken i SÖ hörnet har blivit större. 
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Dn 5. ca 30 cm ned. Större delen av rutan 
består av sot och kol. Skärvstenar fanns i 
lagret. 

Dokumentation av A: 13. 

Dn 4. ca 28 cm ned. sot och kol 
förekomsten ökar, 6-7 skärvstenar i lagret. 

l m  

Ett 1X3 meter bredd schakt lades ut i Ö-V riktning från koordinat X339/Y300. 
Schaktet drogs igenom den norra delen av röset B: 31. 
Schaktet grävdes i 8 rensningsnivåer på ca 5 eller 10 cm beroende på hur anläggningen 
förändrades. 3 profiler ritades. 

Dn 1: Blekjord, fyra stenar 10-20cm. 
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Dn 3: Kulturpåverkad rostjord. Moigare sand på vissa ställen. Kol i NV-del samt i S
delen av mitten. Ett fynd av en kärna i kvarts, F 23. 

Dn 4: Kulturpåverkad rostjord kol- och sotlager i Ö-delen av schaktet. En gräns mellan 
kulturpåverkad och icke kulturpåverkad jord går vid ca X339/Y302,5: 

Dn 5:Kol- och sotlagret större. Färre stenar, skärvstensförekomst. 
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Dn 6: Kol- och sotlagret avsmalnat till SÖ-delen i schaktet. en halvcirkelformad 
stenpackningsliknande anläggning med ett 20-tal skärvstenar och kol i S-änden mitt i 
schaktet. Rödbränd jord i och omkring packningen. Kulturjordsgränsen går nu nästan 
mitt i schaktet 

Dn 7: kol- och sotlagret har förflyttat sig något norr ut i rutan. Något mindre med 
skärvsten. Kulturjordsgränsen ligger kvar. 
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Dn 8: En mindre kolfläck kvar i norra delen av mitten. Rödbränd jord på västra sidan av 
mitten. Kulturjordsgränsen syns svagt på samma linje som tidigare. Ett fåtal skärvstenar. 

N1' 

Dn 9: Ljus fin moig sand, botten sediment. ett fåtal naturliga stenar. 
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A: 13, S profil, X339/Y300-X339/Y302. 
I den södra profilen __ syns en tydlig svacka i mitten av profilen. Ett ca 0, 10 m tjockt 
torvlager täcker de O och V delarna av profilen medan torvlagret i profilens mitt är väldigt 
tunt, bara någon centimeter (något nertrampad). Därefter följer ett blekjordslager §Om 
vaåerar i tjocklek mellan ca 0,03-0,12 cm. Blekjordslagret är som tjockast i den 0-
sluttningen ned mot svackan där lagret är som tunnast. Under bleken kommer ett 
rostjordslager som kan delas upp i tre grupper beroende på graden av kulturpåverkan. 
Den östra delen av profilen som är den norra änden av det tidigare inkarterade röset B:31 
har ingen kulturpåverkad rostjord. B:31 var vid karteringen klassificerat som stenröse, ej 
funktionsbestämd. I profilen syns det tydligt att röset inte enbart består av sten utan en 
stor del av röset består av jord, medan svackan med sluttningar och den västra delen av 
profilen har en kulturpåverkad rostjord, där de centrala delarna av svackan är starkt 
kulturpåverkad. Gränsen mellan kulturpåverkad och icke påverkad rostjord tolkas som en 
nedgrävning. I det kulturpåverkade rostjordslagret ligger ett antal naturligt formade stenar 
i olika storlekar var av de största har en längd av ca 0,20 m, underst i lagret finns några 
skärvstenar. Under den kulturpåverkade rostjorden ligger ett 0,05-0,12m tjockt lager 
bestående av kol, sot och skärvsten, som tolkas som en härd. Härden sträcker sig från de 
centrala delarna av svackan och begränsas i väster av ett stenblock. Direkt i anslutning till 
härden i den västra delen finns ett mindre område med rödbrändjord, ett likadant område 
med rödbränd jord finns även under den västra delen av härden alldeles intill stenblocket. 
Underst ligger ett lager av moigare finare ljus opåverkad sand som tolkas som 
bottensediment. Lagergränserna var svåra att se i västra hörnet av profilen. 
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A:13, V profil X339/Y300-X340/Y300. 

Torv lagret i profilen är ca 0, 10 m tjockt. Blekjordslagret varierar mellan 0,05-0, 10 m, 
några stenar samt en större sten finns i blekjordlagret, dock inga skärvstenar. Under 
blekjordslagret ligger ett kulturpåverkat rostjordslager som även det innehåller några 
decimeter stora stenar. På gränsen till nästa lager förekommer skärvstenar. Ett cirka 0,10 
m tjockt kol och sotlager ligger under rostjordlagret och stenarna. Det finare ljusare 
sanden under kol och sotlagret är påverkat av det ovanpå liggande lagret, dels med kol 
och sot partiklar samt ett mindre område med rödbränd sand. Under detta ligger ett 
opåverkat lager bestående av ljus moig sand, tolkat som bottensediment Lagergränserna 
var svår att se på den södra kanten av profilen . 

lm 

A:13. N profilen. X340/Y300-X340/Y302. 

I den norra profilen syntes gränsen mellan kulturpåverkat och icke påverkad jord samt 
nedgrävningen betydligt bättre. Detta gällde också hörnen av profilen. Torvlagret på 
profilen var ca 0,07 m tjockt. Blekjordslagret varierar kraftigt mellan 0,05-0,20 m och är 
som tjockast i den östra delen av profilen. En klar gräns mellan kulturpåverkad och icke 
påverkad rostjord är synlig i den östra delen av profilen. Den kulturpåverkade rostjordens 
stenighet och komstorlek varierar något i profilen. ett sandigare lager finns i de övre 
delarna och en något ljusare kulturjord finns i östra delen samt i de nedre delarna av 
rostjorden i den västra delen. Ett mindre område med rödbränd jord finns i mitten av
profilen. I den kultupåverkade rostjorden i mitten av profilen finns en ansamling med 
stenar i storleken 0,05-0,15 m stora några av dem är skärvstenar. Underst ligger ett lager 
bestående av ljus moig bottensediment. I både östra och västra delen av profilen ligger två 
större naturliga stenblock. 

lm 
Sammanfattning och tolkning av A: 13. 
Det kol och sotlager som hittades vid grävning av provgrop 4 och som visade sig bli 
större vid utvidgning av ytan är en härd. Den klara gränsen mellan kulturpåverkad och 
icke kulturpåverkad rostjord som syntes både i plan och profil i den östra delen av ytan 
visar att härden är nedgrävd. Vid anläggandet av härdgropen har man använt sig av den 
naturliga sluttning som sluttar åt söder och något sydöst. Genom att lägga upp en del av 

11 



den massa som uppkommer vid grävning på den östra sidan och på så vis dels begränsa 
nedgrävningen och samtidigt få en vall vid härden på den västra sidan. I profilen syns det 
att den norra delen är något djupare grävt än den södra vilket tyder på att de använt sig av 
markens naturliga sluttning för att få en härdgrop med tre sidor . Hur lång norrut eller 
västerut nedgrävningen sträcker sig går inte att säga. 

De skarpa kanterna som syns på västra delen av profilerna samt att nedgrävningen inte 
syntes ovan markytan tyder på nedgrävningen troligen har blivit igenfylld efter det att den 
använts. Det som ytterliga skulle �a stödja denna tolkning av igenfyllande av 
nedgrävningen men som saknas. Ar att en äldre podsol borde vara synlig under röset 
B:31, någon sådan podsolbildning syntes dock inte. Förklaringar till att ingen 
podsolbildning finns under B:31 skulle kunna vara jordmånsbildningen var ung eller att 
jorden blev störd vid konstruerandet av anläggningen. 

Storlek och konstruktion av härden i nedgrävningen är svår att tolka,eftersom inte hela 
härden undersöktes. En avgränsning av härden åt norr är tydlig. I dn 5 syns en 1,20 x 
0,50 m halvcirkelformad kantkedja eller packning av sten och skärvsten (svårt att avgöra, 
inget syntes i profilen) fylld med kol och sot. Denna konstruktionsdetalj skulle kunna 
utgöra en avgränsning av härden �t norr. Att inget kol eller sot syns i norra profilen tyder 
på att härden inte fortsatt längre. Oster ut är avgränsningen klar då inget kol eller sot finns 
utanför den ovan nämnda kantkedjan. Området väster om kantkedjan består till allra 
största delen av kol och sotlagret och är minst lika tjockt som det som finns närmast 
kantkedjan. I Dn 5 ser det ut som kantkedjan tar slut invid en större sten. I den södra 
profilen syns även att kollagret tar slut invid samma sten som i dn 5. En möjlig tolkning 
av att kol och sotlagret sträcker sig väster om det som i plan och profil kan tolkas som en 
avgränsning av härden är att kol och sot har rensats ut ur härden och lagts på sidan av 
härden. Härdens sträckning söder ut är svår att bedöma. Om man jämför längden med det 
intillliggande rösets (B:31) längd skulle härden kunna sträcka sig ca 2,0 m söderut. Dock 
gör röset en liten sväng åt öster i den södra änden vilket skulle begränsa härdens 
utsträckning till högst en meter söder ut. Det troliga är att härdens storlek ligger omkring 
ca 1,20 x 1,50-2,50 meter. 

Tre fynd gjordes i ytan, en kärna av kvarts i rensningsnivå 2 samt två avslag som ej nivå 
bestämdes. 

Av föremålen funna i härden samt härdens konstruktion i nedgrävningen går det inte att 
säga något om dess funktion. Ett jordprov analyserades av studenterna, detta gav inget 
resultat. 

En tolkning varför härden ligger i en nedgrävning är det inte fick blåsa för mycket på 
härden när den användes, syretillförseln fick inte heller bli för stor. Detta skulle innebära 
att härden skulle vara kontrollerbar när den användes. En fråga är då huruvida 
anläggningen har haft någon form av överbyggnad för att förbättra möjligheterna att 
kontrollera elden, inga spår efter någont sådant syntes på den undersökta ytan. 

Röse (skärvstenshöe) A:l. 

Syftet med att åter öppna den undersökta kvadraten av anläggningen var som tidigare 
nämnts att ta jordprover i profilen både vertikalt och horisontellt för att kemiskt undersöka 
om röset har haft olika funktioner. Av tidigare nämnd orsak finns ingen analys ännu gjord 
av proverna. 

En kort beskrivning av profilerna. För mer information, se B Lindgrens rapport över 
undersökningarna 1994. 

Profil Ö-V. 
Den östra delen av profilen består av mindre stenar samt skärvstenar med en mindre 
mängd sand. f mitten av profilen dominerar större stenar och block upp till ca 0,50 meters 
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storlek. Området med större sten avslutas med ett stort troligen jordfäst block. under detta 
område låg en gråaktig ibland något fetare och moigare sand. Väster om blocket sluttar 
röset nedåt mot något som liknar en s k plundringsgrop. Stenarna under gropen är något 
mindre än de i det angränsande området. Det är mer sand i fyllning under gropen än i 
övriga delar av röset. Underst i profilen låg ett ljusare moigt sandlager. 

lm 

Profil N-S. 
Den N-S profilen består av ett grövre material i sin helhet i jämförelse med de Ö-V 
profilen. Det går inte att indela profilen i några specifika områden efter storleken på sten. 
Fyllningen i profilen förutom sten är gråaktig sand som i de övre lagren är starkt blandad 
med humus. Underst i profilen låg ett ljust moigare sand lager. 

&rut. Tre stycken avslag i kvarts hittades i den Ö-V profilen. 
s,.,, 

. l m  

Anlä&&nin& 14. X300,5/Y293.40. 

Vid nedgrävning av den Ö-V profilväggen av A: 1 framkom en kolfläck på gränsen mellan 
det gråaktigare och ljusare sandlagret i botten på profilen. Kolfläcken preparerades fram 
och visade sig vara en härd på ca 1,0x 0,65 meter stor härd som överlagrats av sand och 
sedan hamnat under stenröset. Av tidsbrist grävdes endast härden fram och området runt 
om lämnades utan undersökning. 

Den framtagna härden ligger endast någon centimeter från den Ö-V profilen. Härden är 
ca 1,0x 0,65 meter stor och ligger i öst-västlig riktning. Härden har ingen kantkedja. I 
och på sidan av härden ligger ett antal stenar med en diameter av ca O; 10 rn, endast ett 
fåtal av dem är skärvstenar. I härden hittades en liten bit av en trolig granat F:27. 
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Profil A: 14. 
Profilen har en både en ojämn yta och botten. Tjockleken varierar mellan ett tunt lager och 
ca 0, 10 m tjockt. Stenar finns i profilen, men dessa kan inte tolkas som någon packning. 

L� 
Sammanfattning A: 1 och A:14. 

'otFn,�, 
CJ1JO 

För en sammanfattning av anläggning 1 se Lindgren, B. 1994 och Sanell, C. & 
Oscarsson, B. 1995 rapporter. 

Härd A: 14 låg under ett lager av sand som överlagrades av A: 1. Härden som var kol och 
sot fylld hade måtten 1,0x 0,65 meter. Anläggningen hade ingen kantkedja, ett mindre 
antal stenar låg på i och bredvid härden, var av några skärvstenar. 

Proveropar. 

9 stycken prov gropar (pg) lades ut var ca 10 meter efter nord- sydaxeln Y 300, som går 
genom de centrala delarna av fornlämningsområdet. syftet med detta var som tidigare 
nämnts att först och främst ta jordprover för att försöka klarlägga markanvändning och 
jordmånsbildning på platsen samt att i görligaste mån täcka in naturlig jordmån samt få 
kulturstörningar representerade. I rapporten kommer endast de provgropar som visar på 
någon mänsklig aktivitet att redovisas. Provgrop 4 redovisades under A: 13. 

Provgrop 6, X31 0/Y300. 
Provgropen låg på ett område med mycket sten, stenen härrör troligtvis från anläggandet 
av den stenröjda yta som vid tidigare undersökningar benämnts C-E och som i söder 
avgränsas av en stenterass. 
Blekjordslagret är ca 0,10 m och innehåller ett tiotal stenar i storleken 0.05-0,25 m stora 
stenar. de större stenarna ligger på gränsen mellan blek- och rostjordlager. 
Rostjordslagret är ca 0,20-0,25 m tjockt och innehåller ca 6 stenar av måtten 0,07-0,25 m 
stora stenar. Längst ner i profilen syns ett moigt ljust sandlager. Ett avslag av kvarts 
hittades på gränsen mellan blek- och rostjord. Avslaget kan tyda på att området även 
använts som avfallsplats. 

:n,u 

lm 

Provgrop 8. X289/Y300. 
Provgrop 8 låg i sydöstra hörnet av anläggning B:7 som vid kartering klassificerades som 
en vall. Vallen beskrivs som rund 2,0x 1,8 m och höjd 0,2 m. Inga anläggningar var 
synliga i plan vid undersökning. 
Den västra profilen sluttar söderur ca 0, I m på 1,0 m. Blekjordslagret är ca 0, l m tjockt 
och består av sand. Rostjorden varierade mellan 0,2-0,3 rn i tjocklek. rosijorden var 
sandig med tre större stenar 0, 1-0,2 m i. rostjordslagret var svagt kulturpåverkat med 
enstaka små kolbitar i. Underst låg ett ljusare moigt sandlager. Ett möjligt avslag i kvarts 
hittades. Vallen har troligtvis uppkommit när den intillliggande gropen B:8 grävdes. 
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Daterinear. 

Tidigare 14-C dateringar frän lokalen spänner mellan 1100-500 f 0. Vid årets 
undersökningar skickades 2 stycken kolpriover in för datering, ett av proverna sändes till 
BETA analytic, Florida USA, medan det c1mdra sändes till Naturhistoriska riksmuseet. 
Proven var tagna ur anläggningarna A: 13 härd som låg under röset A: 1 samt A: 14, härd 
som framkom via grävning av pg 4. 

A: 13, Beta-96939, 2570 +-60 BP 
A:14, ST14409, 2545 +-80 BP (2 sigma.) 

Båda dateringarna passar väl tillsammans med tidigare dateringar och stärker bilden av att 
Mårtenfäbodalokalen är frän yngre bronsålder. 

Sammanfattnin& och diskussion. 

Vid årets seminariegrävningar undersöktes 2 stycken nya anläggningar, A: 13 samt A:.14, 
båda icke tidigare registrerade på fornlärn:ningslokalen. En delundersökning av en tidigare 
undersökt anläggning, A: 1, gjordes. En 12 m2 stor yta vid en kokgrop undersöktes 

Anläggning A.13 hittades vid provgropsgirävning av pg 4. Vid utvidgning av 
undersökningsytan visade det sig vara en 1nedgirävd härd med en trolig vall konstruktion. 
Hela härden undersöktes inte, så därför kan enbart en uppskattning av storleken göras. 
Storleken på härden uppskattas till ca 1,2x 1,5-2,5 meter stor. Det går inte att 
funktions bestämma härden utifrån de fynd som gjordes i härden. I det jordprov som 
studenterna tittade på gav heller inga resultat. Att härden är nedgrävd betyder säkerligen 
att syretillförseln inte fick vara för stor och okontrollerbar för att den funktion som härden 
hade. Att härden låg ca 0,30 m under marknivå, samt det att härden efter användning 
blivit övertäckt med jord till nästan naturlig markyta visar att den redan ansenliga mängd 
kokgropar gropar med vall som registrerats i Mårtenfäboda med all sarmolikhet består av 
fler liknande svårregistrerade anläggningaif under mark. 

Att det förekommer härdar under skärvstenshögar är inte ovanligt, detta förekommer på 
flera platser i södra Sverige. Försök till olika tolkningar av detta har gjorts. Gren (1995) 
tolkar dem som spår av eldning vid markberedning av de Smålänska hackerörsområdena. 
Andra tolkningar är att det är spår efter begravningsriter (Kaliff 1994).Nina karlsson 
(1995) diskuterar i en CD-uppsats en skärvstenshögs funktion utifrån fosfatanalyser och 
kommer fram till att analysen kan stödja vissa tolkningar och ifrågasätta andra teorier om 
vad skärvstensrösen använt till. Hennes undersökning visar att enbart en okulär 
bestämning eller en bestämmning utifrån fynd inte är tillräcklig för att funktionsbestämma 
en skärvstenshög. I föregående rapport över Mårtenfäboda (1995, Sanell, Oscarsson) 
diskuterades lite om skärvstenshögars funktion och svårigheten att funktionsbestämrna 
dessa. Den härd som hittades under skärvstenshögen A: 1 visar att skärvstenshögama 
(rösena) i Mårtenfäboda har fler tolkningsmöjligheter än vad som diskuterades i 1995 års 
rapport. 

En målsättning med årets seminariegrävning var att undersöka ett område in.]11 en 
kokgrop för att se om det fanns spår efter aktiviteter som skulle kunnat ha haft med 
kokgropen att göra. Ett område vid kokgrop B:40 undersöktes (yta K och L). På området 
påträffades inga anläggningar och de fynd som gjordes bestod av avslag, en bit av en 
kärna i kvarts samt en möjlig knacksten. Den tolkning som kan göras utifrån fynden är att 
någon typ av tillverkning av stenföremål skett på platsen. 

Den stora mängd anläggningar som kokgrnpar, gropar med vall och eventuella 
svårregistrerade nedgrävda härdar tyder på en på en stor produktion av någonting. 
Liknande komplex med gropar och kogropar, med dateringar kring sen bronsålder och 
förromerskjärnålder finns efter Norrbottenskusten. Höjden för de lokalerna ligger som 
Mårtenfäboda mellan 25-45 m ö  h (Lundin, K. 1992.22). En skillnad mellan 
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Mårtenfäboda och lokalerna vid Norrbottenskusten är den att kokgropslokalerna i mindre 
utsträckning förekommer tillsammans med andra fornlämningstyper (Lundin, K 
1990: 164). Lundin (1990:171) tolkar att de stora kokgropsfälten i Norrbotten skulle 
kunna ha samband med någon form av beredning av sälfångst och att de även kunnat 
användas till trankokning. En slutsats vi inte kan dra för Mårtenfäbodas del med den 
information vi har idag. 
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TECKENFÖRKLARING. 

Tecknen gäller både för plan och profil. 

Eij Torv

I= =) Blekjord, A-horisont 

I: : dRostjord, B-horisont 

�Steriljord, C-horisont 

[a Ljusare sand 

I* NI Mörkare sand, fetare 

� Skenhälla 

I• • I Starkt kulturpåverkad B-horisont 

ft:] Kulturpåverkad B-horisont 

� Rödbränd jord 

� Kollager, härd 

� Ljusare kulturpåverkad sand 

� Skenhälla 

� Mo, bottensediment 



Övriga plan- och profilritningar. 
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Provgropar. 

Endast profilerna redovisas i denna bilaga. Provgropama innehöll inga anläggningar. 

pg 1, X369/Y300, profil mot V. 

'to,n 

pg 2, X359/Y300, profil mot V 

lf0,6'(,. 

pg 3, X349/Y300, profil mot Ö 

pg 5, X319/Y3000, profil mot V. 



pg 7, X295/Y300, profil mot Ö. 

pg 9, X279/Y300, profil mot Ö. 
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FYNDLISTA. 

Nr fynd yta X y z annat 

1 avsla2, kvarts pg,7 310 300 37,29 SY-hörnet 
2 avsla2, kvarts K 332,2 301.2 RNl 
3 bit av kärna, kvarts K 332,2 300,8 RNl avslag? 
4 avslag, kvarts K 332,3 302,5 38,98 RNl , co rt ex 
5 avslag, kvarts K 333,64 302,2 39,03 RNl 
6 Ut går 
7 slagen kvarts K 333,65 301,20 39,01 RNl , co rt ex 
8 kantig,kvarts K 333 301 RNl osäker, naturlig 
9 avslag, kvarts K 333 301 RNl cort ex 
10 avslag, kvarts ? K 332,10 300,50 38,87 RN2, + 1 flis 
11 avsla2, kvarts K 332,5 301,85 RNl 
12 avsla2, kvarts A.1 300 295 sällfvn d A: 1 
13 bit av kärna, kvarts L 334,1 303,9 RN! 
14 kvartsb1t , avslagen L 334 303 RNl 
15 kvartsb1t avslagen L 335,5 303,2 RN2 svallad? 
16 kvartsbit kantig L 335 303 RN2 osäker 
17 Ute:år 
18 knackst en K 332 301 RNl 
19 kan tig kvarts K 332 300 RNl osäker 
20 avsla2, kvarts L 335 303 RNl co rtex 
21 avslag, kvarts Al 300,1 292 36,40 
22 avslag, kvarts A:1 300,1 292,5 30-50
23 kärna, kvarts A:13 339 302 RN2 
24 kvartsbit avsla2en A:13 339 300 

25 avslagsfrag, kvarts oe::8 300 289 
26 avslag, kvarts A:13 339 303 co rtex 
27 bit av granat 300,7 293,9 36,36 osäker 



Film 1. FIim 2. 

1 Otydlig bild 1 pg4 30-40 0
2 = 2 pg4 30-40 0
3 = 3 pg4 30-40 0
4 = 4 pg 4 30-40 VNV
5 = 5 pg4 30-40 V
6 = 6 pg6 20-30 0
7 = 7 026 20-30 0
8 = 8 pg 8 20-30 0
9 = 9 pg4 30-40 V
10 = 10 pg4 30-40 0
11 pg6 0,05 s 11 Ingen bild 
12 pg9 0,10 0 12 pg4 V 
13 pg9 0,10 0 13 pg 6 30-40 30-40 s

14 Ingen bild 14 ingen bild 
15 Ingen bild 15 Yta332/300 eftavt 0 
16 025 0,0 s 16 pg 4 30-40 0 
17 pg3 0,15 N 17 024 30-40 0 
18 pg2 0,15 s 18 028 30-40 s

19 pg7 0,13 0 19 pg4 Dn6 0 
20 pg4 0,15 0 20 pg-4 Dn6 0 
21 pgl 0,15 s 21 pg4 Dn6 sv 

22 pg8 0,10 s 22 A:13 so 

23 Ingen bild 23 A:13 so 

24 pg4 0,25 0 24 A:13 so 

25 Ingen bild 25 A:13 N 

26 pg3 0,20 N 26 In�en bild 

27 pg6 0,20 s 27 A:13 eft avt 0 
28 pg6 0,20 s 28 A.13 eft avt s 

29 Suddig 29 A;13 eft avt V 
30 Ing en bild 30 pg 6 40-50 0
31 pgl 0,20 s 31 Ingen bild 
32 Ingen bild 32 A:1 292/300 prof 0 
33 pg9 0,20 s 33 A:13 0-10 0 
34 pg8 0,20 0 34 A:13 0-10 V
35 pg5 0,30 s 35 A:13 10-20 V
36 pg5 0,30 s 36 A:13 10-20



Film 3 Film 4 

1 Ingen bild 1 Ingen bild 
2 og 2 0,30 ned s 2 A:13 0 

3 pg 5 0,40 ned s 3 YtaL Dn2 N 

4 og 8 profil V 0 4 A:13 0 

5 og8 profil N s 5 A:13 s 

6 og8 0,50 ned 6 A:13 s 

7 Dl?:9 0,30 ned 0 7 Arbetsbild 
8 Dl! 8 0,40 ned 0 8 Arbetsbild 
9 pg 8 0,40 ned 0 9 YtaL Dn3 s 

10 pg 3 0,30 ned N 10 YtaK Dn3 N 

11 pg2 0,40 ned s 11 YtaK Dn3 N 
12 pg 5 0,40 ned s 12 Yta K (bulle) Dn3 s 

13 pg2 0,50 ned s 13 A:13 Dn7 s 

14 pg2 profil V 0 14 A:13 (härd) Dn7 s 

15 A:13 0,30 ned 0 15 A.13 Dn7 V 
16 A:13 0,30 ned V 16 A: 13 (härd) Dn7 V 
17 Di! 5 profil v 0 17 A:13 Dn7 0 

18 Ingen bild 18 A:13 Dn7 V 
19 pg 3 N 19 A:14 Dnl Lodf 

20 YtaK Dn 2, 0 20 A:14 Dnl V 
21 YtaK Dn2 0 21 A:14 Dn 1 0 

22 334/300 Yta K Kol, 0,1 N 22 YtaL Dn4 N 

23 pg 1 0,30 ned s 23 A.13 Dn9 0 

24 A:13 0,40 ned 0 24 A:13 Dn9 V 
25 A:13 0,40 ned V 25 Ingen bild
26 A:13 O-del 0,40 ned s 26 A:14 Dn2 0 
27 A.13V-del 0,40 ned 0 27 YtaL Dn5 N 
28 pg 1 profil V 0 28 YtaK Dn3 s 

29 A:13 kol 0 29 YtaK Dn3 s 

30 A.13 kol s 30 Ingen bild
31 Ingen bild 31 A:13 Profil SV N 
32 YtaL Dn 1 s 32 A: 13 Profil SO N 
33 Ingen bild 33 A: 13 Profil S N 
34 Ingen bild 34 A: 13 Profil V 0 

35 A:13 0,35 ned 0 35 A: 13 Profil V 0 

36 A:13 0,35 ned V 36 A: 13 Profil V 0 

Film S. 

1 Skogen 
2 Ingen bild 
3 Ingen bild 
4 A: 13 Profil V 0 
5 Yta L Profil ? ? 

6 YtaL Profil ? ? 

7 Yta L Profil ? ? 

8 A: 13 Profil NV s 

9 A: 13 Profil N s 

10 A: 13 Profil NO s 

11 Yta K O-sida Dn5 s 

12 Yla K V-sida Dn5 s 

13 Yta K Profil N s 

14 Yta K Profil N s 



15 Yta K Profil V 0 

16 ? 

17 Arbetsbild 
18 Arbetsbild 

19 Grävla�et 
20 Grävlaget 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 



Undersökta ytor 1996. 
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SEKTIONEN FÖR MINERALOGI 

LABORATORIET FOR ISOTOPGEOLOGI 

DEPARTMENT OF MINERALOGY 

LABORATORY FOR ISOTOPE GEOLOGY 

Kol-14 dateringsrapport 960909 

Laboratoriekod: 

Provnamn: 

Prov nr: 

Material: 

Fyndplats: 

Beskrivning av 
fyndplats: 

Greenwich latitud: 

Greenwich longitud: 

ST 14409 

A: 14 

2 

kol 

Raä 172, Marten Läboda?, Strandfors 2:14, 
Nysätra sn. 

Härd 

Uppdragsgivare: Björn Oscarsson 

Adress: Arkeologiska inst. 

Kemisk preparation: 

Kol-14 ålder BP: 

±fel 68.26% sannolikhet: 

±fel 95.44% sannolikhet: 

Delta-13: 

Kommentar: 

Umeå universitet 
901 87 UMEÅ 

NaOH, 

2545 

- 40

- 80

I•, ,I I 

HCl 

+ 40

+ 80

%0 
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I BESLUT 

1995-05-15 Länsstyrelsen 
Västerbottens län 

Kulturmiljö 

220-5509/95

Arkeologiska institutionen 
Lars Forsberg 
Umeå universitet 
901 87 UMEÅ 

Tillstånd till delundersöknig av fornl nr 172, fossil åkermark m.m., 
Nysätra socken. Robertsfors kommun, Västerbottens län 
(1 bilaga) 

Beslut 

Länsstyrelsen bifaller med stöd av 2 kap 8 § lagen (1988:950) om 
kulturminnen m. m. Er ansökan av den 3 maj 1995 att företa fortsatta

undersökningar av rubricerad fornlämning. 

Tillståndet gäller till 31 december 1997 med följande villkor. 

Undersökningen ska bedrivas i enlighet med i ansökan upprättad be
skrivning. 

Fornlämningens synliga delar ska så långt möjligt återställas i förutvaran
de skick efter undersökningen. 

Eventuella fynd och övrigt material ska snarast möjligt efter fyndbearbet
ning överlämnas till Västerbottens museum för vidare hantering och 
fynd fördelning. 

Rapport över 1995 års undersökning ska tillställas riksantikvarieämbetet i 
två exemplar samt länsstyrelsen och Västerbottens museum i minst ett 
exemplar senast 1 oktober 1996. 
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Länsstyrelsen 
Västerbottens län 

Kulturmiljö 

Bakgrund 

BF.SLUT 

1995-05-15 

2 

220-5509/95

Institutionen för arkeologi vid Umeå universitet arbetar i ett forsknings
projekt rörande bebyggelsen i mellersta och norra Norrlands kustland 
under bronsålder och järnålder. Inom ramen för dessa undersökningar har 
ett område med fossil åkermark, skärvstenshög m. m. undersökts av 
arkeologiska institutionen sedan 1992. De första årens undersökningar 
har nyligen rapporterats. Resultaten är så intressanta att fortsatt under
sökning måste anses väsentlig. 

p a=�as hos
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geringen, � bilaga
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Avdelningschef u�;,ffe/PSun o 

Hur man överklagar 

Kopia till

Riksantikvarieämbetet 
Västerbottens museum 
Robertsfors kommun 

itr länsantikvarie 
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Karta över Mårtenfäboda upprättad 1995. 
Kartan får ej ses som fullständig. 
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