
Rapport 

över förundersökning av lokalerna 
PRÄSTSJÖDIKET, KLOCKARÅKERN, BÖLEVÄGEN 

och RÖBÄCKSLIDEN 
Umeå sn och kn, Västerbottens län. 

MARS 1999 

Kulturhistoriska undersökningar 



Exploateringsundersökning 

med anledning av 

den nya vägdragningen av E 12 

Undersökta lokaler längs den planerade sträckningen: 

Prästsjödiket (fast KYRKOBORDET 1 :1, 2:3, GRUBBE 9:21) 

Klockaråkern (stg 498, KYRKOBORDET 3:1) 

Bölevägen (RÖBÄCK 6:28, 6:29) 

Röbäcksliden (RÖBÄCK 16:15, 2:6, 44:1) 

ÅSA LUNDBERG 
VÄSTERBOTTENS MUSEUM 

1999 

samt medförfattare för de miljöarkeologiska delarna: 
Roger Engelmark och Johan Linderholm, Miljöarkeologiska laboratoriet, 

Arkeologiska institutionen, Umeå universitet. 



.. .5:. 

Topografiska kartan 20K NV Den röda linjen visar den planerade nya sträck

ningen för E 12. De gröna punkterna visar de förundersökta lokalerna. 
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1. INLEDNING

Sommaren 1998 undersöktes fyra förhistoriska lokaler direkt väster om Umeå. 
Undersökningarna föranleddes av en omläggning av E12 genom Umeå stad. 

Arbetet har skett inom ramen för det samarbetsavtal som slutits mellan Väster

bottens museum AB och Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet och 
samarbetet avser planering, projektering och fältarbete. Västerbottens museum 
AB har huvudansvaret för rapportarbetet. Miljöarkeologiska laboratoriet, 
Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet svarar för de markkemiska 

provtagningar och analyser som utförts och rapportering av resultaten har 
integrerats i denna rapport. 

Lokalerna ligger inom Umeälvens mynningsområde och utgör de platser 

inom den nya vägsträckningen som valts ut för att klargöra i vilken omfattning 
fornlämningar berörs av exploateringen. Resultatet skall ligga till grund för 
bedömningen av slutundersökningens omfattning. Urvalet av lokaler grundar 
sig på den arkeologiska och miljöarkeologiska utredning som utfördes hösten 
1997 (Rapport 1998, Sanden & Sundström samt miljöark. Engelmark 1997). 

Lokalerna ligger 35-60 m över havet. Ti·e av platserna ligger i skogsmark och 
en av platserna, Klockaråkern, ligger på tidigare odlingsmark, numera skog
bevuxen. Platsen som benämns Bölevägen, slurundersöktes under säsongen 
och redovisas därför i en separat rapport som omfattar både för- och slutunder
sökningen. Här redovisas endast kortfattat resultaten från förundersökningen. 

Publika insatser i samband med undersökningarna gjordes i form av press
meddelanden vilket resulterade i tidningsartiklar och TV-inslag. Undersöknings
platser visades också för allmänheten efter annonsering i lokalpressen. Efter 
avslutat fältarbete producerades en mindre utställning som visades i museet. I 
tidskriften Västerbotten kommer resultaten att sammanfattas i en kort artikel. 

2. MÅLSÄTTNING

Enligt planen för förundersökningarna har målsättningen varit att öka 
möjligheterna att studera Umeälvens mynningsområde i ett långtidsperspektiv. 
Framför allt har det varit viktigt att finna spåren av den bosättning som hör 
samman med de bronsålders- och järnåldersgravar som finns i området. 
Utgångspunkten har varir att lämningar finns men att vi ännu inte lärt oss 
känna igen dessa. Det har också varit en förhoppning att påträffa fynd som kan 

belysa kustområdets och framför allt mynningsområdets roll som kontaktzon 
både mot inlandet och mot långt ifrån kommande sjöfarare, d v s spår av 
handel och utbyte. 

Undersökningsområdet begränsar perspektivet till de perioder som p.g.a. land
höjningen ger äldsta möjlig markanvändning, dvs för ca 5000 år sedan när 
dessa områden reste sig ur havet. Tidsmässigt berörs perioder från mellanneolitikum 
och fram till medeltid. Inom denna tidsperiod, ca 3000 fKr-1200-tal e Kr, 
sker stora förändringar. En av de viktiga frågor som vi söker kunskap om är när 

och i vilken omfattning den huvudsakliga ekonomin övergår från jaktbaserad 

ekonomi till ett permanent jordbruk. 
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Valet av undersökningslokaler har baserats på den utredning som föregått 
undersökningarna. Inom de utvalda platserna har sedan syftet med förunder
sökningen varit att: 
I) Bedöma de nya framinventerade fornlämningarnas status, dvs att det med
säkerhet rör sig om fornlämningar och vilken typ av anläggning det rör sig om.
2) Bedöma vilken omfattning en undersökning av anläggningarna skall ha för
att tillvarata den kunskap som vi saknar om dessa typer av lämningar.
3) Säkerställa ytterligare arkeologiska spår inom de ytor där förhöjda fosfater
konstaterats.
4) Erhålla datering av tidsmässigt osäkra spår.
5) Avgränsa de aktivitetsytor som konstaterats.

3. METOD

Kartering 

Innan de arkeologiska utgrävningarna påbörjades karterades lokalerna. På två 
av lokalerna, Prästsjödiket och Röbäcksliden, har totalstation använts. De 
övriga två lokalerna har karterats med avvägningsinstrument och manuell 
beräkning. 

Markkemiska- och makrofassilanalyser 

Den miljöarkeologiska förundersökningen för den planerade sträckningen av 
El2 har omfattat 3 områden, ett norr om Umeälven, Prästsjödiket och två 
söder om älven, Bölevägen och Rödbäcksliden. Områdena har utvalts av 
länstyrelsen på grundval av utredningsresultaten. 

Undersökningen har främst utgjort markkemiska analyser. Därtill har prov
borrning och en pollentest utförts på Klockarmyren närmast förundersöknings
området Prästjödiket. Tre jordprover (jp) för makrofossilanalys har inlämnats, 
ett från Prästsjödiket och två från Bölevägen. 

För den tekniskt detaljerade metodbeskrivningen, se bilaga 7: I. 

Val av undersölmingsytor 

Inom de avgränsade områden som ingår i förundersökningen har olika 
bedömningsgrunder styrt valet av undersökningsytor. Bland annat har de 
markkemiska analysresultaten varit vägledande. Andra urvalskriterier har varit 
synliga avvikelser från den normala topografin i området, förhöjningar, gropar, 
större stenar och dylikt. Under pågående arbete har också marksandning och 
provgropstagning med spade använts mycket flitigt för att hitta ytor med 
dubbla jordlager, rödbrända ytor, fyndlager och andra avvikelser i markprofilen 
som kan indikera förhistorisk aktivite t. Därutöver har även slumpvis utlagda 
ytor undersökts i områden utan fosfatförhöjningar eller synliga formationer . 

5 
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Handgrävda ytor 

Enligt planen var fältmetoden att handgräva större ytor istället för smala schakt 
och provrutor. I möjlig mån skulle ytorna grävas med spade och sållas, detta 
med tanke på de mycket stora undersökningsområden som skulle täckas in. 
Avsikten var att detta skulle ge större möjligheter att se färgningar i marken där 
inga andra synliga spår finns. 

Genom att börja med att öppna provrutor om 1-2 m2 -rutor var förhopp
ningen att redan här kunna se eventuella färgskifrningar som därefter skulle ge 
en indikation om var utökningar till större ytor skulle ske. Sållning gjordes 
genom 5 mm sållduk, vilket innebar att den tidskrävande sållningen kunde 
påskyndas något. Nätet är mycket grovmaskigt och släpper igenom mycket små 
ben. Avsikten var dock att använda ett finare såll i de fall där benmaterial 
framkom, vilket också skedde. 

Maskingrävda ytor 

Under pågående arbete, där inledningsvis mycket sparsamt med spår av för
historisk aktivitet framkom, ändrades metod och strategi. De alltför stora ytor 
som återstod att undersöka samt obefintliga resultat även i områden med fosfat
förhöjningar gjorde att vi beslöt att med grävmaskin täcka av ytor och rensa 
dessa. Maskinavbaning användes på tre av lokalerna. Avbanade och grovt 
undersökta ytor har därmed utökats till avsevärt större areal än som planerats 
vilket innebär en större säkerhet inför bedömningen av en slutundersökning. 
Avbaning med maskin innebär dock att ytligt liggande fynd som inte hör 
samman med en anläggning kan ha försvunnit. 

Två olika metoder användes. På två av platserna, Prästsjödiket och 
Klockaråkern, öppnades långa remsor, ca 1,5 m breda. På den tredje platsen, 
Röbäcksliden, avtäcktes istället ett antal större ytor. På Bölevägen användes inte 
maskin, dels på grund av att området sluttar brant och ställvis är mycket 
kuperat, men framför allt för att området tidigare markberettS och blottat 
skärvsten och andra indiktioner på förhistorisk aktivitet. 

4.TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSBILD

De förundersökta lokalerna ligger alla inom Umeälvens mynningsområde. På 
älvens norra sida ligger lokalerna på eller intill jordbruksmark mellan 35 och 40 
m över havet. Båda platserna har under skeden av förhistorien varit öar och 
troligt är att de utnyttjades redan då. Området är relativt flackt, och på de 
områden där stränderna legat i skyddade lägen har sedimentavlagringar bildats 
vilket har gett goda odlingmarker, även under förhistorien. Detta har även 
skapat gynnsamma förhållanden för senare perioder, och området ligger inte 
långt ifrån de äldsta delarna av Umeå, omnämnda redan på 1300-talet. Platsen 
för socknens kärnbygd med sockencentrat, där den medeltida sockenkyrkan, 
handels- och tingsplatsen och hamnen fanns, ligger vid Backens kyrka, endast 

1-2 km ifrån de undersökta lokalerna .
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Figur 1. Umeälvens mynningsområde vid 40 meter över nuvarande havsnivå, ca 1800 f Kr. Platsen 
Prästsjödiket bestod vid den tiden av en mindre ö och lokalerna Bölevägen och Röbäcksliden låg 
nära havsstranden. Topografisk karta 20K NV. 

Två bronsålderslokaler har tidigare noterats. Den ena vid Umedalen där en 

undersökt boplats, Raä 493, bland fynden hade skärvor av asbestkeramik och 

enstaka avslag (Rathje 1991). Den andra platsen, Raä 479, består av lösfynd i 

åkermark intill lokalen Klockaråkern(se fig 13). Vid utredningen 1997 hittades 

de 2 boplatsgroparna och kokgropen på Prästsjödiket. Omgivande områden 

domineras dock av lösfynd och stenåldersboplatser 50-60 m ö h längs havs

vikens norra strand och norrut mot Piparbölesjön. 

7 
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I närheten av de undersökta lokalerna finns även andra lämningar i form av 
fangstgropar och enstaka kokgropar. Längre söderut finns bronsåldersrösen och 
kokgropar belägna 35 m ö h. Lösfynd liksom boplatser saknas nästan helt, för
utom de nu undersökta. Innanför och väst om bergen, i de sänkor som bildas 
mellan höjderna, har två platser givit intressanta fynd. En stridsyxa och en flint
dolk har påträffats vid Djäkneböle, och en boplats har registrerats vid 
Stonanings-berget. 

Miljöarkeologi. 

Alla områden som markkarterats ligger i Umeälvens mynningsvik. Sedimenten 
är därför vattenavsatta (alluviala) och sorterade så att en kornstorlek är 
förhärskande. Kornstorleken beror på vattnets strömhastighet vid depositionen. 
På grund av landhöjningen har också mot havet exponerade stränder svallats. 
Vattenavsatta sediment har normalt låga fosfat och MS-värden. Vegetationen på 
de huvudsakligen sandiga-grusiga markerna har alltid varit mager lavdominerad 
tallhed och ackumuleringen av fosfater genom växterna obetydlig. 
Markprofilen är en podsol. Alla förhöjningar av fosfatvärden måste därför 
tillskrivas mänsklig påverkan. 

5. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Arbetsperiod: 1998.06.08-06.29 samt 1998.08.03-10-09. 
Tillstånd: Länsstyrelsen Dnr 220-5772-1998. {Länsmuseet Dnr 262/98.). 
Undersökningsområde: ca 48 400 m2 (samtliga 4 lokaler). 
Undersökt yta: 3 823 m2 {handgrävt: 378 m2, maskingrävt och handrensat: 3 445 m2). 
Antal dagsverken i fält: 470. 
Anta! dagsverken för planering: 20. 
Ekonomisk karta: Baggböle 20K 7C. 
Koordinatsystem: rikets nät. 
Höjdangivelser: rikets höjdsystem. 

Arbetsperiod 

Planering och kartering inför förundersökningarna utfördes under perioden 8 
till 29 juni. Perioden användes för anställning av personal, inköp och hyra av 
utrustning mm (20 dgsv) samt kartering, utsättning av koordinater mm (22 
dgsv). P.g.a att den tekniska utrustningen inte kunde utnyttjas fullt ut förlades 
en del av karteringsperiodens dagsverken till augusti. 

Utgrävningarna påbörjades den 3:e augusti och var planerade att avslutas den 
25 september 1998. I och med att lokalen Bölevägen också slutundersöktes 
under hösten omdisponerades arbetsstyrkan något och slurundersökning av 

Bölevägen löpte parallellt med förundersökningen av R.öbäcksliden. Undersök

ningarna pågick därför till den 9 oktober. 
Förutom arkeologiska fältarbeten har förtätningar av miljöarkeologiska prov

tagningar utförts på Prästsjödiket och R.öbäcksliden samt även på Bölevägen 
där ingen provtagning gjordes i utredningsskedet. 
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Figur 3. Ekonomiska kartan Baggböle 20K 7C med de undersökta lokalerna markerade. 
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Tillstånd och beställningar 

Tillstånd för förundersökningarna har lämnats av Länsstyrelsen i Västerbottens 
län, enligt beslut Dnr 220-5772-1998. (Museets Dnr 262/98). Uppdraget från 
Vägverket inkom 15 juni 1998. Uppdraget var att enligt plan och budget, upp
rättad av Västerbottens museum, utföra undersökningarna. Förhandsbesked 
hade dock inkommit en vecka tidigare. 

Analyser 

Allt benmaterial har den 21 oktober 1998 insänts till osteolog Helen 
Wallander, Norrbottens museum. Rapporten bifogad som bilaga. 
Kol för 14C-datering har skickats till Beta Analytic lnc. Florida. (se bilaga) 
Samtliga markkemiska prov och makrofossilprov har analyserats av Miljö
arkeologiska laboratoriet vid Arkeologiska institutionen, Umeå universitet. 

Fyndforvaring 

Fynden förvaras intill dess att fyndfördelning beslutats, i Västerbottens 
museums samlingar. 

Dokumentationsmaterial 

50 diapositiv har tagits över de fyra lokaler som undersöktes. Förteckning och 
bilder förvaras vid Västerbottens museum (dianr 29 943-29 992). 106 svart
vita fotografier har tagits och negativ finns tillgängliga vid Västerbottens 
museum (Film nr K 6496, &497, (i,493,§499) 

Fältritningar som inte redovisats i rapporten finns över långschaktet på 
Prästsjödiket. Från samma lokal finns även plan- och profilritning över Al samt 
planritning över A4 och A7. 

Övriga administrativa uppgifter anges var för sig för de olika undersöknings
lokalerna i kap 7. 

6. UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT - SAMMANFATTNING OCH

UTVÄRDERING

Många av de fornlämningar och spår av förhistorisk aktivitet som framkommit 
kommer att ge viktig ny kunskap om brons- och järnålderssamhället i Umc
älvens mynningsområde. På den södra sidan älven har två boplatslokaler 
undersökts, Bölevägen och Röbäcksliden, där härdar och brända ben före
kommer. Båda platserna kan vara äldre än 4000 år om man utgår från 
lokalernas höjd över havet. Båda ligger också på relativt öppna lägen som bör 
ha varit utsatta för väder och vind, och sannolikt är att det rör sig om säsongs
boende eller tillfälligt utnyttjade lokaler. Mer skyddade platser inne i vikar, 
vilket förekommer både västerut och söderut, är mer sannolika lägen för längre 
vistelser. Båda dessa lokaler på älvens södra sida tolkades därför som korrvariga 
vistelser under en begränsad period av förhistorien, dvs när havsstranden legat 
nära. Dateringarna från Bölevägen visade dock att platsen nyttjats under flera 
olika perioder och även när stranden legat längre bort ifrån lokalen. 

11 
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På älvens norra sida har platserna utnyttjats under längre perioder och tidi
gast från äldre bronsålder. Undersökningarna vid Prästsjödiket har resulterat i 
nya och ovanliga typer av anläggningar från skilda tider. Dels rör det sig om en 
stensättning som kan vara en föregångare till bronsåldersröset, dels om en 
ovanlig typ av kokgrop som hittills bara påträffats och undersökts en gång 
tidigare i länet. En mindre boplatsyta framkom på samma lokal som stensätt
ningen och kokgropen. Boplatsspår har hittills varit mycket svåra att finna i 
Umeälvens mynningsområde och det är angeläget att ta tillvara all ny information. 

Boplatsspåren på Prästsjödiket bör vara från bronsålder och kan möjligen 
kopplas till stensättningen men kan även vara yngre. Två smidesplatser med 
rödbränd sand och slagg, sintrad lera och skärvsten är också viktiga fynd om de 
kan dateras till järnålder. Slutligen har sentida fynd, av vilka de flesta tyder på 

1700-tal, framkommit på Klockaråkern, direkt norr om älven. 
De markkemiska resultaten har inte alltid kunnat bekräftas med arkeologiska 

fynd, men på framför allt två ytor har förhöjda fosfater visat sig indikera 
boplatsområden. Det gäller den norra delen av Röbäcksliden där 5 anläggningar 
framkom, och det gäller den mindre boplatsytan på Prästsjödikec. Inga synliga 
lämningar syntes på marken före undersökningen. Den större ytan med fosfat
förhöjningar på Prästsjödiket gav inga resultat vid utgrävningen vilket kan 
styrka tolkningen att marken utnyttjats som åkermark under en tidig jord
bruksfas. Inte heller den södra delen av Röbäcksliden, där spridda fosfat
förhöjningar fanns, visade några arkeologiska spår av förhistorisk aktivitet. 

Samtidigt som undersökningarna pågick öppnades några rutor i den myr 
som gränsar till undersökningsområdet vid lokalen Prästsjödiket. Arbetet 
utfördes av Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet under ledning av 
professor Noel Broadbent. På mer än en meters djup i myren framkom huggna 
bitar av ungträd eller grenar. En bedömning av bitarnas ålder med hänvisning 
till fynddjupet ger en möjlig ålder till 500-0 fKr (se bifogad bilaga). 

Fynden bör sättas i samband med de spår som framkommit i undersöknings
områdets västligaste del. Myrområdet ligger utanför undersökningsområdet vid 
årets grävningar. I och med att vägen intill, enligt vägplaneringen, skall sänkas 
ner, kommer myrområdet sannolikt att torka ut. Indirekt påverkas därför även 
myren med allt bevarat organiskt material, en mycket viktig fyndkategori som 
alltid saknas på torrare boplatsycor. 

I och med att dateringar med kol endast finns från ett fatal platser har vissa 
anläggningar daterats utifrån platsernas höjd över havet. Den landhöjnings
kurva som har använts är publicerad 1981 och baseras på varviga sjösediment i 
södra Västerbotten (Renberg & Segerström 1981). Den högst belägna lokalen 
har uppmätts till 57 m ö h vilket enligt denna kurva var havsstrand redan vid 
3000 f Kr, dvs under mellanneolitisk tid. 
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Prästsjödiket (36-40 m öh) 

Tidigast under äldre bronsålder har platsen kunnat utnyttjas av människan. Då 
utgjorde områdets högre parti en liten ö ute i havsviken, ca 700 m från land. 
Vid den tid då de tidigaste spåren av odling syns i pollendiagram, dvs ca 500 f 

Kr, är området förbundet med fastlandet och utgör en del av en udde. Den 
västra delen av Prästsjödiket låg under vissa perioder skyddad i lugnare vatten, 
och här har finsediment avlagrats vilket gör att marken har lämpat sig för 
odling. Daterbara fynd och anläggningar har påträffats på två platser på 
Prästsjödiket, dels i form av en stensättning innehållande bl a slagna spetsar 
från bronsålder och dels en kokgrop som troligen är vikingatida . 

Figur 4. Vy över den nordligaste lokalen Priistsjödiket. På bilden syns den terrass där en ovanligt Icing kok
grop anlagts, troligen under vikingatid. forrr1ssen ligger i en sydsluttning i undersöknlngsornrådets östra del. 
foto från väst. 

Stensättningen (A 6) som framkommit är unik i sitt slag i Norrland. 
Anläggningen, som är 5,5 x 4 m, påträffades i en svacka uppe på områdets 
högsta parti. Den var helt osynlig ovan mark vilket sannolikt bidragit till att 
den har bibehållits helt intakt med fynden in situ. En liknande anläggning, 
innehållande bengömmor med brända ben av människa, har undersökts vid 
Lagan i Jönköpingstrakten (Nordström 1997). Anläggningen har där tolkats 
som en grav från senneolitikum-äldre bronsålder. Form, föremål och förmodad 
datering överensstämmer med varandra vilket ger intressanta aspekter om både 
kontaktnät och föreställningar om döden. 

Stensättningen ligger mellan 39 och 40 m över havet vilket innebär att den 

kan vara äldre än bronsålderns rösen som vanligen ligger på 35 m ö h. Detta 
innebär en möjlig datering till äldre bronsålder, dvs tidigast 1800 f Kr. Om 
graven har anlagts redan när platsen var en holme i havsviken, bör den 

13 



Figur 5. En dolk eller kniv av brecciekvarts påträffades nedstucken med spetsen nedåt i stensättningens 
centrala del. Fyndet visar att anläggningen sannolikt legat orörd ända sedan tidig bronsålder. 

Figur 6. Den dubbeleggade dolk eller kniv som satt i stensättningen är tillverkad av brecciekvarts, ett mate
rial som har visat sig finnas mycket lokalt på Artfjället i Tärnafjällen, Storumans kn. Materialet har letat sig 
hela vägen ner till kusten och ett tiotal liknande dolkar har hittats men vanligen inte i lika fint skick som 
denna.I Tärnaområdet har materialet utnyttjats till storproduktion av framför allt spetsar. 

14 
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bosättning som hör samman med anläggningen inte ligga i anslutning till 
graven. Sannolikheten är större att den legat på fastlandet. En intressant tanke 
är också att de hällristningar som finns vid Norrfors, ca 7-8 km NV om 
Prästsjödiket, ingick i den idevärld som gravbyggarna i Umeälvens 
mynnigsområde levde med under senneolitikum/bronsålder. Hällristningarna 
ligger på högre höjd över havet men tidpunkten för ristandet kan endast 
bestämmas vad gäller tidigast möjliga period. 

Figur 7. Stensättningen A6 framrensad. Till höger i bilden syns maskinschaktet som nuddade en av anlägg
ningens stenar. Om schaktet lagts längre mol väst skulle sannolikt många av stenarnas lägen rubbats och 
fynden hade kanske skadats. Om schaktet legat längre mot öst kanske den inte hade upptäckts. 

Fynden i stensättningen har inte sitt ursprung i Övre Norrlands kustland, 
men de är ändå framför allt norrländska. Brecciekvartsen, som är i majoritet, 
har med stor sannolikhet kommit från Tärnafjällen i Västerbotten, 400 km NV 
om Umeå. Råmaterialet, som både är av hög kvalitet och vackert för ögat, 
förefaller vara unikt för Artfjället (Holm 1991). Inventeringar har utförts i 
fjällområden både norr och söder därom, t ex delar av Södra Storfjället och 
Arefjället i Storumans kn samt Ammarfjället i Sorsele kn, men brecciekvarts 
har inte påträffats trots att materialet har varit känt för inventerarna och 
medvetet eftersökts (muntlig�n Charlotta Sanell och Andreas Stångberg, 
Västerbottens museum). De övriga fynden består av rysk flinta, sydskandina
visk flinta och basalt. Basalt-spetsen är ovanlig och möjligen är råmaterialet 
lokalt men lika troligt är att den kan komma från Nordingrå vid Höga kusten 
där materialet är vanligare (muntligen Mauno Lassila, Naturgeografiska insti
tutionen Umeå universitet). 

I stensättningen framkom även enstaka brända ben som har bedömts vara 
människoben (Wallander 1999). Föremålen i stensättningen är dock inte 
brända. Om anläggningen vid en framtida slutundersökning visar sig vara en 
tidig brandgrav så har skicket inte inneburit att även gravgåvorna bränts, något 
som blir regel i senare brandgravsskick (Kaliff 1997:98). 
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Figur 8. Den Smeter långa kokgropen, A4, visade sig innehålla en tät packning av stora skörbrända stenar 
och stora kolbitar därunder. En fjärdedel av kokgropen, den SV delen, grävdes fram ner till stenpackningen . 

Den avlånga kokgropen (A 4) på Prästsjödiket är en fornlämningstyp som 
upptäckts relativt sent. Vanligen är järnålderns undersökta kokgropar ovala till 
formen och ca 2 m långa. Denna, som är mer än 5 m lång och endast 1 m bred, 
kan därför sägas vara av en speciell typ. Hittills har bara en anläggning av 
samma typ undersökts i Tåme i norra Västerbotten (Sundkvist & Nygren 1993) . 
Kok-gropen i Tåme daterades till 1000-talet efter Kr och den är märklig så till 
vida att under stenpackningen förefaller det ha legat en brunnen urholkad stock. 

Kokgropen på Prästsjödiket undersöktes ner till stenpackningens översta del i 
den SV kvadranten av anläggningen. Den verkar vara av samma typ som 
anläggningen i Tåme men kolet under stenpackningen har ännu ej frilagts. Om 
en urholkad stock finns även här innebär det att kokgropen varit mycket tids
krävande att anlägga. Stenar av den storlek som finns i anläggningen är inte 
vanliga i närområdet vilket även gäller den tidigare nämnda graven. Det är 
troligt att även kokgropen på Prästsjödiket är vikingatida . 

En rund kokgrop (AS) av en helt annan typ undersöktes till hälften. Typen är 
betydligt vanligare men också så allmän att en säker datering endast kan göras 
med "C. Gropen, ca 2 m i diameter, innehöll två relativt tunna kolskikt som 
tyder på att anläggningen återanvänts. Skärvsten påträffades runt om men 
mycket la stenar låg i gropen. Kol från gropens undre kolskikt har insänts för 
analys och erhållit en datering till yngre bronsålder (2 590 BP), vilket samman
faller med de tidiga odlingsindikationer som pollenprover i Prästsjön har givit. 

Två anläggningar som innehöll slagg framkom (A2 och AS). Anläggningarna 
bestod främst av en rödbränd yta, ca 1 x 0,5 m stor och 5-10 cm djup, med 
fynd av sintrad lera, enstaka skärvstenar och små slaggbitar. En dateringsmetod 
som bygger på termoluminiscens av skärvstenarna är möjligen säkrare än en 
koldatering i detta fall och borde i samband med en slutundersökning testas på 
de två slaggplatserna. Skärvstenen från anläggningarna har samlats in i detta 
syfte. En förhistorisk datering skulle ytterligare kunna belysa hur platsen och 
intilliggande områden har nyttjats. 
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Figur 9. Den runda, meterstora kokgropen AS undersöktes till hälften. Ett övre och ett undre kolskikt syntes 
i profilen. Det undre kolskiktet daterades till mellan 815-770 f. Kr kalibrerad tid. 

Endast en säker boplatsyta har konstaterats. Inom en yta av ca 40 x 30 m i 

områdets SO del har ett antal mer eller mindre tydliga boplatsindikationer 

kunnat påvisas. Området har även en klar förhöjning av fosfater inom exakt 

samma begränsning. Den tydligaste anläggningen består av en rödbrun 

färgning med brända ben och avslag (A7). I rutorna intill påträffades en 

nedgrävning med kol och rödbränd sand (A9), en stensamling, enstaka skärv

sten samt en förhöjning som överlagrar ett tunt kolskikt. 

Figur 10. Nedgrävning, A9, som innehöll rödbränd sand och delvis ytligt kol. Anläggningens funktion kan 
inte bestämmas i nuläget och inga fynd påträffades. 
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Ytterligare 3 ytor har klara spår av förhistoriska aktiviteter. På en av dessa, ca 

40 m NV om A7, har ett antal större stenar påträffats. De bildar en rektangulär 
yta, ca 4 x 3 m, som inom begränsningen uppvisar rödfärgningar och mörkare 
brunfärgade fält. På en mindre yta i områdets SV del fanns rödbrända fält samt 

ett par skärvstenar. De tydligaste spåren återfanns på den strandvall som gränsar 

mot myren i väster. En koncentration av skärvsten samt ett stycke därifrån, 

större kolstycken ca 10 cm under torven, indikerade att området har utnyttjats 

under förhistoriska perioder. Kolet, som insänts for analys, visde sig dock vara 
från sen tid och hör därför inte samman med skärvstenssamlingen. 

Klockaråkern (35 m ö h) 

Undersökningsområdet utgjorde under yngre bronsålder det mittersta partiet 

av en ö vid älvmynningen. Till denna period hör sannolikt de fynd som tidigare 

har hittats på den forntida öns västra ände (Raä 479). Förutom fynd av skärv
sten och ett par osäkra avslag, påträffades inte liknande fynd vid förundersök

ningen och möjligt är att platsen först senare har utnyttjats i större omfattning. 
Marken har tidigare odlats och samtliga fynd förutom ett tungt hålforsett sänke 

låg i det ca 20 cm tjocka matjordslagret. Både i de handgrävda rutorna och i de 
maskinavbanade drygt meterbreda schakten framkom fynd av porslin, tegel, 
spikar och järnfragment som i de flesta fall pekar mot en användningsperiod 
runt 1700-tal. 

Enstaka fynd kan ha en äldre datering, t ex sänkestenen och två nitar med 
bleck samt ett par eldslagningsflintor. Tyngre sänkestenar förekommer i andra 
sammanhang under medeltid och den förändrade tyngden kan möjligen sättas i 
samband med en förändring av fisket (Ramqvist 1998:105). Nitarna påträffas 
redan under järnålder, men formerna förändrar inte utseende under senare 
perioder. En säker datering är därför svår att göra i och med att inga anlägg

ningar framkommit. 

Fig 11. Sänkesten med hål i 
ena änden hittades under plog
sulan på Klockaråkern. För
utom ett par andra fynd var 
sänket det enda fynd som låg 
under matjordslagret. 
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Figur 12. Boplatsen Bölevägen ligger på en avsats i sluttningen ner emot Umeälven i norr. Bilden är tagen 
från SÖ och visar boplatsens centrala del. 

Bölevägen (45-55 m ö h) 

Resultaten från denna lokal, som även slutundersöktes under hösten 1998, 
presenteras i en separat rapport (Rapport över arkeologisk för- och 
slutundersökning av boplatsområdet "Bölevägen", Röbäck 6:28 och 6:29, 
Umeå sn och kn, Västerbottens län). De resultat som framkom efter förunder
sökningen kan sammanfattas med att tre delområden med förhistoriska 
lämningar kunde identifieras. Dessa områden låg på mindre avsatser i en för 
övrigt brant sluttning ner mot den dåtida havsstranden. Förutom spridda 
skärvstenar hittades enstaka avslag av röd och grå skiffer samt även kvarts- och 
kvartsitavslag. Vissa av avslagen var ovanliga såtillvida att ytterytan av den 
kvarts- eller kvartsitsten som utgjort råmaterial fanns kvar. De har därför 
sannolikt tillverkats av kullersten i närheten. Platsen och fynden ger också 
intryck av att "Bölevägen" har varit en tillfällig boplats vilket även det öppna 
och oskyddade boplatsläget antyder. 

Röbäcksliden (55-60 mö h) 

Lokalen, som omfattar två delområden, har spår av förhistoriska lämningar 
endast på det norra området. Platsen är belägen längst ut på en större udde som 
domineras av berg. Det norra delområdet med boplatsspår ligger mellan bergs
kanten i SV och en sandås i NO på en yta som trots sitt utsatta läge kan ha 
skyddats av berget. Över en stor del av undersökningsområdet avbanades ytor 
med maskin, och anläggningar och skärvsten har påträffats i koncentrationer 
över hela norra området. 5 likartade anläggningar med skärvsten, mörkfärgad 
sand och brända ben (bl a sälben) registrerades liksom en del rödbrända fläckar 
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och ett mindre antal slaggbitar. Ytorna har endast rensats fram och ingen av 
anläggningarna har undersökts närmare. Platsen kan av höjden över havet att 
döma vara neolitisk men inga fynd påträffades som ännu kan bekräfta 
dateringen. 

Rö bäcksliden är en lokal som förefaller vara väl avgränsad av naturliga hinder 
i form av berg, sandryggar och hav vilket gör möjligheterna goda att fa en 
översiktlig men total överblick över boplatsen . Även stora möjligheter till goda 
dateringar bör finnas varför boplatsen har stora potentialer vad gäller vår 
kunskapsuppbyggnad av förhistorien i detta specifika område. 

6.1 Utvärdering av förundersökningens resultat 

Sammanfattningsvis kan sägas att både Prästsjödiket och Röbäcksliden i en 
eventuell slutundersökning bör ge ett omfattande tillskott till vår kunskap om 
Umeälvens mynningsområde under forntiden. Lokalen vid Bölevägen som även 
slutundersöktes, har visat att en mängd anläggningar som tidigare inte varit 
kända döljer sig under marktäcket. Boplatserna på alla dessa tre platser bör 
dessutom ge goda dateringar vilket kan visa om boplatserna legat strandnära 
eller inte. Det ger i förlängningen en god hjälp vid lokalisering av okända 
boplatser i området. 

Maskinanvändning vid arkeologiska undersökningar 

Beslutet att omfördela vissa medel i budgeten för att avbana ytor med maskin 
måste anses som lyckosamt. På undersökningsområden av denna storlek där 
inga synliga anläggningar avslöjar var aktiviteter förekommit är det en omöjlig 
uppgift att täcka upp alla ytor med handgrävda provrutor. Med maskin kan 
självklart betydligt större arealer undersökas. Metoden bör dock inte ses som 
allenarådande med tanke på det oftast mycket tunna markskikt som täcker fynd 
och anläggningar i Norrland. Lämpligheten med maskinanvändning bör alltid 
först kontrolleras med handgrävda provrutor innan man går in med maskin. 

På Prästsjödiket där remsor avbanades framkom två av anläggningarna i 
maskinschakten. En stensättning upptäcktes i och med att en av ytterstenarna 
blottades. Turligt nog skadades inte anläggningen vilket sannolikt hade skett 
om skopan dragits över anläggningens mitt där fynden låg så ytligt att de satt 
fast i torven. Även en smidesplats påträffades i ett maskinschakt. Inga fynd 
hittades dock och en korrekt tolkning hade uteblivit om inte en liknande 
anläggning påträffats i en handgrävd ruta. Jämförelsen motiverade en sållning 
av massorna intill schaktet och de tillhörande slaggbitarna kunde tillvaratas. På 
Röbäcksliden, där sammanhängande ytor öppnades, framkom inte mindre än 5 
skärvstensanläggningar, vissa av dem med brända ben. Här användes delvis 
metoden att med skopan lyfta av torven i stora bitar. Jordlagret under torven 
förblev därmed nära nog intakt. Detta är naturligtvis inte möjligt i alla typer av 
marker men där så är fallet kan stora ytor torvas av och rensas mycket snabbt. 
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Fornlämningar som bidrar till ny kunskap om forntiden 

Flera av de framtagna anläggningarna, t ex den ovan nämnda stensättningen 
och den avlånga kokgropen, är fornlämningstyper som inte tidigare påträffats 
och undersökts i denna region. Det är därför av stort vetenskapligt värde att ta 
tillvara så mycket kunskap som möjligt om dessa. Stensättningen har endast 
påträffats på en plats i landet tidigare och en liknande avlång kokgrop har bara 
undersökts i ett fall. 

Stensättningen (A6), som tolkats som en sannolik grav, har ett läge som 
antyder att platsen i sig är av betydelse. Fler anläggningar kan ligga i samma 
svacka trots att de stickprov som gjordes endast avslöjade ett anral spridda 
större stenar. De kan ändå ha hört till anläggningen men rubbats under tidens 
gång. I anläggningen fanns brända ben av människa men fynden var inte 
brända. Bränningen måste alltså ha skett på annan plats och möjligen kan ett 
brandlager påträffas utanför anläggningen. Det är också av stor vikt att ett stort 
antal jordprover från skilda platser och djup i anläggningen tillvaratas för analys 
av makrofossiler. Andra gravgåvor än stenföremål kan förekomma. 

I den avlånga kokgropen (A4) bör framför allt kollagret under stenpackningen 
prepareras fram försiktigt så att man kan konstatera om det består av en hel 
stock, vilket troligen var faller i den undersökta kokgropen i Tåme, Byske sn. 
Funktionen kan då ha varit en helt annan än vad som vanligen tolkas in i 
begreppet kokgrop. Även makrofossilprover, vedanalys och eventuellt fettsyre
prover kan vara värdefulla för att bestämma gropens funktion. Noteras bör 
också att stenar påträffades utanför anläggningen i Tåme, en i varje hörn, varför 
en yra runt om anläggningen bör friläggas. 

Smidesplatserna på Prästsjödiket, vilka till största delen är borttagna, bör 
dateras i samband med en slutundersökning då det är mycket angeläget att få 
veta om de är förhistoriska eller inte. 

Boplarslokalerna som konstaterats, både på Prästsjödiket och Röbäcksliden, 
hör till den kategori lämningar som kan sprida ljus över hur boplatser och 
bostadslämningarna ser ut i dessa trakter. På Röbäcksliden, där sälben hittades, 
bör en bosättning som varat över delar av höst-vårvinter ha krävt någon typ av 
bostad, även om platsen brukats under kortare perioder. Möjligheterna att 
spåra sådana lämningar bör tas tillvara. 

Miijöarkelogiska resultat ger ny kunskap om forntiden. 

Slutligen bör man även bättre utnyttja miljöarkeologiska metoder för att öka 
kunskapen om förhistoriens människor i Norrlands kustland. Spåren efter 
människor är ofta mycket svaga och bevaringsförhållandena dåliga i de sura 
skogsjordarna. 

I Prästsjödiket kan följande åtgärdes vidtagas: 
1) Den eventuella åkern måste undesökas för att klarlägga vilken förhistorisk
aktivitet som producerar de höga fosfatvärdena. Detta kan göras med en
kombination av markkemi, mikromorfologi och markpollenanalys.
2) Markkemiska studier av aktivitetsytor runt de synliga anläggningarna, för att
fördjupa/klarlägga deras funktion och aktiviterna kring dem.

21 



3) Myren väster om undersökningsområdet bör undersökas, dels med ett
pollendiagram av mer regional karaktär som täcker in hela tidsperioden, samt
en detaljerad analys med större tidsupplösning som täcker in de perioder som
boplatsen varit aktiv. I samband med vägverksskärningen bör undersökas om
spår av mänsklig aktivitet finns i myren. Till exempel vägar, offer, utkast, avfall
från boplatser. På grund av de utomordentliga bevaringsförhållanden som råder
i torven bevaras också organiskt material.

I Rö bäcksliden bör våtmarksområdet med goda bevaringsföhållanden av organiska 
och oorganiska material undersökas närmare. Någon markstratigrafi med höga 
fosfatvärden bör studeras mer detaljerat för att se vad som genererat fosfaten. 
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7. REDOVISNING AV FÖRUNDERSÖKNINGARNA

7.1 Prästsjödiket 

Prästsjödiket är den nordligast belägna av de fyra lokalerna och även den 
största. Inom området hade inga fornlämningar påträffats innan den arkeo
logiska utredningen genomfördes 1997. Vid utredningen registrerades två 
boplatsgropar (nr 15 och 16 i utredningsrapporten) och en kokgrop (nr 14) 
vilket föranledde en förundersökning. En mörkgrå kvartsitsten som möjligen 
bearbetats tillvaratogs. Den miljöarkeologiska analysen visar att förhistoriska 
aktiviteter sannolikt förekommit här, främst i den västra delen av området, 
dvs området närmast det myrstråk som ligger i väst direkt utanför 
undersökningsområdet. 

Adminstrativa uppgifter 

Fastighet: KYRKOBORDET 1 :1, 2:3. GRUBBE 9:21. 
Arbetsperioden på Prästsjödiket: 98.08.03�98.09.18. 
Antal förbrukade dagsverken: 240. 
Undersökningsområde: 28 000 m2 (inkl 3 000 m2 som består av grustäkt). 
Handgrävd yta: 270 m2. 
Maskingrävd yta: ca 1 500 n,2 • 
Maskintid: 7,5 timmar. 

Områdes beskrivning 

Undersökningsområdet utgörs av en sydvästsluttande, sandig tallhed direkt 
norr om nuvarande Europaväg 12 och väst om väg mot Hissjö. I väster 
begränsas området av en mindre myr. Ca 3 000 m2 av områdets högre parti i 
den nordöstra delen har använts för grustäkt. Mindre täktgropar förekommer 
över hela undersökningsområdet. Över området går en kraftledning, och flera 
skogsvägar genomkorsar skogsområdet. Hela området är bevuxet med gles 
tallskog och undervegetationen består av ljung, lingonris, mossa och lav. 

Områdets S, V och SV del består av plan mark, 36,5-37,0 m ö  h. Den NÖ 
delen består av en markant höjdplatå, 40 m ö h, som fortsätter i nordlig och 
östlig riktning. Höjdplatåns sydsluttning har en markerad terrass som sträcker 
sig vidare österut. Terrassen är 15 m bred i väst och breddas ytterligare mot öst. 
På den högsta platån är en naturlig sänka, 20 m i diameter, som svagt planar ut 
mot NÖ. Ytterligare en liknande sänka finns 25 m längre mot öst, utanför 
undersökningsområdet. 

Områdets östra del, innefattande den lägre plana ytan, samt terrassen och 
höjdplatån, består av sand. Enstaka inslag av sten, decimeter- och halvmeterstora, 
finns strax nedanför terrassen i söder och i mindre omfattning i höjdplatåns 
ytterkant. Direkt nedanför terrassen är sanden betydligt mörkare rödfärgad än 
på övriga ytor. Nedanför höjdplatån i väster går ett moränstråk i ett 20 m brett 
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bälte som fortsätter mot syd samt i ett smale bälte mot öst nedanför terrass
kanten där den senare avtar och försvinner. Ytterligare västerut, mot myren do
minerar grovsand och grus som vanligen överlagras av etc lager med finare sedi
ment. Lagret med mo, som delvis även finns i moränbältet, är 5-20 cm tjockt 
och därunder är steri.l grovsand/fingrus. 

Landskapjfonner och vegetation under förhistorien 

Under de förhistoriska perioder som området har utnyttjats har landskapet skif
tat, från att ha varit en liten ö ute i en havsvik till att bli fast land relativt långt 
in från havsstranden. När havet stod 38-40 m högre än i dag, dvs ca 1800-

1500 f Kr, var det högre partiet av undersökningsområdet en liten ö, ca 350 m 
i diameter, belägen 500-700 m öst om fastlandet. Teoretiskt skulle en av de 
påträffade anläggningarna ha kunnat anläggas i detta skede (se fig 1). 

Vid 35 m ö h  var området en del av en större ö med ytterligare en eller 
möjligen cvå öar längre söderut (se fig 13). Under denna period har vattnet 

.. Jorcfarande täckt den lilla Prästsjön, belägen 200 m SV om undersöknings
området. Den närmsta förbindelsen med fast land har då funnits norr om 
Prästsjön, på öns NV spets, där ett ca 100 m brett sund legat. Alternativt, 
beroende på vilken karta man utgår ifrån, har fast land omgärdat Prästsjön 
utom i NÖ där ett sund gått in söderifrån. Förbindelsen med fastlandet har då 
kunnat ske både norr och söder om det nu undersökta området där avstånden 
endast varit 50 respektive 120 m. Sannolikt har i detta skede det lager mo 
bildats som karaktäriserar den västra delen av området. Här i det lugna 
skyddade vattnen har finare sediment avlagrats i strandzonen. Längre mot öst 
är övervägande sand. 

Under de perioder som havet har legat alldeles intill undersökningsområdet 
har det alltså inte varit fast land. Ca 1000 f Kr, dvs när havet legat 30 m över 
nuvarande nivå, hör området till fasrlandet och Prästsjön har isolerats från 
Bottenviken. Närmsta havsstrand låg då ca 500 m bort. Avståndet till haver 
ökar sedan successivt, framför alle mot öst och sydöst där hela området vid 
vikingatid har stigit upp till Umeälvens nuvarande f"ara förutom i en vik som 
låg vid bostadsområdet Västerslärt. Mot söder förändrades avståndet till vatten 
inte nämvärr, i och med att den smala vik som nu är UmeäJvens flöde, har 
mycket brant stupande ni por. Avståndet var ca 2 km. 

Av en pollenanalys från Prästsjön (Engelmark 1976: 111) framgår art före 
1300 fKr är området beväxt med framför alle björk och al. Även tall var vanlig 
och fram cill modern tid har tallen hållit en relativt konstant andel av skogs
inventariet. Granen börjar sin invandring 1240 f Kr, samtidigt som Prästsjön 
isoleras från havsviken (Renberg 1976: 141). Granen ökar sedan konstant fram 
till etc markant brott ca 500 f Kr. Denna nedgång har kopplats samman med 
en fas i pollenprovet med cerealia som visar på tidig odling 700 f Kr. Nedgången 
har tolkats som en medveten avverkning av barrträd för att gynna lövträden 
som gav foder till djuren under vinterhalvåret. Granen ökar åter snabbe 200 år 
senare när odlingsspåren försvinner, men den minskar igen 500 e Kr när pollen 
från cerealia återigen visar sig i pollendiagrammet, denna gång mer permanent 
(Engelmark 1976).
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Etc större historisk åkerområde finns strax söder om exploaceringsområdec 
med några smala tegar i västra kanten av undersökningsområdec. En väg, 
sannolikt kyrkvägen mellan Hissjö och landskyrkan, går genom områdets västra 
del och är markstratigrafiskt tydlig i sondprov och i det långa schaktet i 
undersökningsområdets NY del. 

Det sammanhängande området med höga fosfatvärden måste vara resultatet 
av påtaglig tillförsel av fosfathaltigt material. Provgroparna har endast givit viss 
indikation på mänsklig aktivitet i form av skärvsten. MS-värdena är låga och 
antyder att eld inte varit frekventerad. Vad som skulle kunna ge en sådan fosfat 
och MS-bild, men med vaga arkeologiska indikationer är: 

1. Ben och slakcavfall från fiskar och däggdjur. Avfall omsätts fort och benen,
om inte brända, försvinner också i den sura (lågt pH) jorden. 
Fosfatanrikningen blir bestående. 

2. Åkermark som gödslats med fosfatrikt hushållsavfall (enbart kreaturs
gödsling ger endast en svag förhöjning). En tidigare åkerjord är ockulärc utplå
nad av podsoleringen . 

Arkeologiska undersökningar - grävda ytor

Inom undersökningsområdec handgrävdes 270 m2 och ytterligare 1 500 m2 

maskinavbanade ytor rensades för hand. I de tidigare registrerade anläggningarna 
undersöktes delar av lämningen för att konstatera att dessa var av ålderdomlig 
typ. Fynd i form av skärvscen, slagg, brända ben och ett avslag hittades i 7 
provrucor. San1tliga säkra fynd bar framkommit i anläggningarna. Fynd i övriga 
rutor som ej har anläggning utgörs endast av ert par bitar slagg av okänd ålder 
(X.160-161 Y565). 

4 säkra anläggningar har kunnat läggas till de tre som registrerades vid 
utredningen. Anläggningarna består av 2 slaggplatser med bränd yta, en mörk
färgning med brända ben och en stensättning. Ytterligare 2 anläggningar av mer 
oklara typer har även givits anläggningsnummer. Dessa var en sentida härd samt 
en nedgrävning. Sammanlagt har 9 anläggningar undersökes, helt eller delvis. 

A 1 - boplatsgrop, skärvsten, färgning. 
A2 - sintrad lera, slagg samt rödbränd yta. 
A3 - härd (sentida), med kullersten runt ena sidan. 
A4 - kokgrop, avlång, ca 5 m lång och 1,2 m bred. 
AS - kokgrop, rund 
A6 - stensättning, möjlig grav 

A7 - rödbränd yta, brända ben, skärvsten, avslag 
AB - rödbränd yta med slagg 
A9 - nedgrävning 

X237 Y604 (bortgrävd) 
X219 Y612 (bortgrävd) 
Xl 98 Y564 (halva anl bortgrävd) 
Xl 72 Y622 (25% framrensad) 
Xl 05 Y596 (alva anl grävd) 
X 194 Y680 (hela an! framrensad, 
ritad och övertäckt) 
Xl 04 Y655 (grävd 5 cm, övertäckt) 
Xl 63 Y641 (halva bortgrävd) 
Xl 01 Y660 (halva bortgrävd) 
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Figur 14. Schaktplan över Prästsjödiket. Anläggningarna A 1, A2 och A6 ligger på en höjdplatå i den nord
östra delen av undersökningsområdet där en grustäkt utgör mer än en tredjedel av ytan. Anläggningarna A4 
och A8 ligger på terrassen i sluttningen mot söder. De övriga anläggningarna ligger alla på undersöknings
områdets lägre och mycket plana del mellan 36 och 37 mö h. 
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Figur 14 (b). Terrängmodell över Prästsjödiket. På modellen syns den svacka i vilken stensättningen anlades, 
samt terassen mot söder där den långa kokgropen ligger. Anläggningarna är ungefärligt inlagda. 
Modellen skapad med programmet MacGridzo, efter uppmätta nivåhöjder. 
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Anläggnings beskrivningar 

På undersökningsområdets norra del och högre parti, vid 39-40 m ö h, 
påträffades anläggningarna A 1 och A2. Området består av en sandig, i det 
närmaste helt stenfri platå som blivit outnyttjat vid grustäktsverksamheten. 
Området omgärdas i öst, syd och delvis i väst av täkten, och det är därför 

möjligt art anläggningar funnits även på de bortschaktade ytorna. 

Al - boplatsgrop ()(236-237 Y603-604) 

Anläggningen, som registrerades under utredningen, syntes i kanten av en 
grustäkt på undersökningsområdets högsta parti. Ingen markerad grop syntes 
ovan mark. Marken bestod av sand som var helt stenfri. Ett 20-tal skärvstenar 
fanns intill anläggningen (1,5 liter). Inga övriga fynd påträffades. 

Figur 15. Anläggning A 1 bestod av en mycket skarp färgning som framkom i haket i en täktgrop. Skörbränd 
sten fanns intill anläggningen. Foto över anläggningen i plan och profil, från söder. 

Anläggningen bestod av en rödsvart färgning i sanden med ytterkancen 
enbart rödbränd. Inklusive den brända ytan som omgav den rödsvarta 
gropformade färgningen var anläggningen ca 0,6 m i diameter och 0,3 m djup 
{se fig 15). Den rödbrända ytan utvidgades 20 cm mot NV där den endast var 
decimetertjock. Det rödsvarta lagret i centrum av gropen var 0,3 m i diameter 

och 0,3 m djup. Under detta var sotig sand ner till ytterligare 15 cm djup. 
Sannolikt beror detta på att mörka partiklar urlakats ur anläggningen. 

Den rödsvarta sanden tillvaratogs som jordprov Ql-J4). Den markkemiska 
analysen visade något förhöjda värden fosfater och MS vilket visar att man 
sannolikt eldat i gropen. Inga synliga kolbitar påträffades dock. Det organiska 
innehållet var mycket lågt, särskilt i det undre provet J4. 
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Figur 17. Plan och profilritning över A8, rödbränd yta med slagg, i maskinavbanad yta, ca 5 cm under torv. 

Fig. 16 och 17. Anläggning AB kunde bestämmas till typ enbart i och med att A2 hade undersökts dessför
innan. I det avbanade schaktet syntes bara en rödbränd yta. Inga slaggbitar eller skörbrända stenar fanns 
kvar. I massorna intill rutan kunde dock både slagg och skärvsten sållas fram i efterhand. Tack vare att de 
rödbrända ytorna till form och storlek liknade varandra kunde de två anläggningarna också konstateras 
vara av samma typ. 
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A2 - rödbränd yta med sintrad lera, slagg och skärvsten (X219Y611-612)

Inom en yta av 1,5 x 1 m påträffades 25 bitar sincrad lera, 1-5 cm stora, sam c 3 
slaggbicar och en slaggkula, 8 mm stor. Alla låg 3---7 cm under torven. Skärv
scenarna låg under slaggen. Därunder och i samma lager framträdde en mörkare 
rödbrun färgning vid ca 10 cm under corv. Färgningen övergick till en rödbränd 
yta med jämn oval form, 1 x 0,5 m stor (O-V) som var svage rundad i botten 
och 10 cm djup (se fig. 16). Enstaka mindre kolbitar påträffades i färgningens 
översta skikt och dessa tillvaratogs för datering. Kolfragmenten är dock något 
osäkra då en ror som brunnit sannolikt tangerar området. En datering av skärv
stenen eller den sinrrade leran med luminiscens-metoden vore därför att föredra. 
Sammanlagt fanns 2,2 liter skärvsten i anläggningen (X219 Y6 l 1: 1 liter, X2 l 9 
Y612: 1 liter och X220Y611: 0,2 liter). En genomsökning med metalldetektor 
i A2:s närområde gav inget utslag. 

A3 - sentida härd (XJ97-198 Y563-564)

'• Nedanför och väster om det högt belägna området med anläggningarna Al och 
/µ påträffades en halvcirkel av decimeterstora stenar. Anläggningen låg inom 
moränstråket och invid den skogsväg som går igenom området från El2 i 
sydost och mot NNV fram till Lagervägen. Vid stick med sond syntes under 
härden en lager sand och därunder en äldre markyta med ett runt kollager. 
Stenarna var synliga ovan mark och tolkades som sannolikt sentida. Markhöjden 
i detta område är ca 37 m ö  h. 

Figur 18. A3, sentida 
härd som rensats fram. 
Stenarna och sotlagret 
låg på ett sandlager som 
överlagrade en ursprung
lig markyta. Sandlagret 
saknade helt antydan till 
blekjordsskikt och har 
därför bedömts vara av 
modernt datum. 

Härden bestod av en 1,2 m lång, oval halvcirkel av lagda stenar i SV-NÖ 
riktning. Efter avcorvning framkom ytterligare 4 stenar men de förväntade 
stenarna på härdens östra sida saknades. Direkt under torven fanns kol i härdens 
mitt. Halva anläggningen grävdes ner. 

Under stenarna och kolet var sand ner till ca 10-15 cm under torv. Sand
lagret saknade urlakningsskikt. Därunder kom etc mörkare lager, motsvarande 
den gamla markytan, och därunder fläckar av rödbränd sand och mo, blekjord 
och kolfläckar. Lagret under den gamla markytan var mo och morän ner till 25

cm där materialet var grovt grus. Anläggningen bedömdes som modern i och 
med att blekjordslager helt saknades. 
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A4 - av/,ång kokgrop ()(171-173 Y620-625) 

På terrassens V parti påträffades vid utredningen en långsmal försänkning i 
riktning VNV-0S0. Svackan är mycket tydligt markerad trots att den endast 
är 10-15 cm djup. Vid sondstick har kol och stenar i anläggningens botten 
konstaterats men inga skörbrända stenar framkom vid spadstick. En kvadrat 
öppnades för att konstatera om anläggningen innehöll skärvsten. 

Kokgropen består av en 5,5 m lång, 1,2 m bred och 10-15 cm djup försänk
ning. Den sydvästra delen, 5,5 m2 av anläggningen, torvades av och rensades. 
Direkt under torven var små kullerstenar och lös, fin sand som kan antas ha 
kommit från en liten täktgrop några meter ovanför kokgropen. Detta ytliga 
lager försvann efter ca 5 cm. 

Vid ytterligare nedgrävning framkom i kokgropens mitt en packning med 
10-30 cm stora skärvstenar samt stora kolstycken mellan stenarna. 1 den norra
delen av ruta Xl 70 Y620, ca 1 meter ifrån skärvstenspackningen, var en mörk
färgning med en mycket distinkt form. Färgningen framkom direkt under det

. lösa sandlagret, ca 5 cm under torv, och den gick som djupast ner 12 cm 
ytterligare. Ett jordprov O 14) tillvaratogs ur den färgade ytan men den 
mark.kemiska analysen visade mycket låga fosfater och MS. Den organiska 
halten var mycket låg. Ert kolprov från ett större stycke under en sten tillvara
togs (K 5) men detta har inte insänts för analys. 

Rutorna utanför skärvstenspackningen innehöll fläckvis med kol från bleken 
och ned. Rutorna grävdes ner till -20 cm. Anläggningen ritades och fotografe
rades men har sedan lagts igen. 

A5 - rund kokgrop (XJ05-106Y595-596) 

På undersökningsområdets lägsta nivå, 36,5 m ö h, längst i söder invid E 12,

ligger en rund kokgrop, även denna registrerad under utredningen 1997.

Sondning visade kol i kokgropens botten. Anläggningen ligger i sandmark. 
Kokgropen, beskriven som boplatsgrop nr 13 i utredningsrapporten, syntes i 

marken som en i det närmaste helc rund grop, 2 m i diameter och ca 30 cm 
djup. Inga tydliga vallar kunde ses runt gropen. Den sydöstra halvan av 
anläggningen undersöktes. Profil lades genom gropens mitt i NO-SV riktning. 
Ert halvmeter-brett schakt närmast profilen grävdes ner till 1, 10 m och övriga 
ytor ner till -20 cm eller fyndtomt lager. 

Vid avtorvningen påträffades skärvsten direkt under torven i samtliga rutor. 
Skärvsten fanns ner till 20 cm under torv för att sedan endast förekomma 
sporadiskt ner till -55 cm i gropens mitt. Ingen stenpackning fanns i gropens 
botten och ingen skärvsten påträffades djupare än 55 cm under torven. Totalt 
framkom 9-10 liter skärvsten. Inga övriga fynd fanns i anläggningen. Kol 
påträffades fläckvis framför allt i gropens kanter och i gropens mitt där kolet 
var rikligt. 

Profilen visade två kolskikt, ett övre där kolfläckar ansamlats 30 cm under 
torven samt ett undre vid -55 cm. Det övre kolskiktet, som snarare bestod av 
små kolbitar och fläckar än ett sammanhängande lager, följer i stort rostjordens 
begränsning och gropens form över 2 m bredd. Det undre var ca 0,5 m brett 
och låg i gropens NÖ del (se fig. 19). Dessa två skilda lager, samt avsaknaden 
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Figur 19. Profil genom rund kokgrop, AS, mot NV. Fältritning av Maria Lindeberg oc� Hanna Oscarsson. 
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av skärvsten i botten, har tolkats som en återanvändning av gropen i minst två 
men möjligen ännu fler omgångar. Eldpåverkad sand fanns bara i profilens 
södra övre skikt. 

Kolprover har samlats från flera ställen i de två kolskikten (KG, K7, Kl 1, 
Kl2) och jordprover från botten av den övre kolbegränsningen Ql2) samt från 
den undre 013). K6, från det undre kolskiktet har insänts för analys och den 
erhållna dateringen blev 2590±70 BP, kalibrerad tid 815-770 f Kr {lab nr. Beta-
124260). Jordprov J12 från det övre kolskiktet har analyserats markkemiskt 
och givit höga värden både vad gä1ler fosfat och MS samt visar på ett högt 
organiskt innehåll. Detta tolkas som att fosfatrike organiskt material (mat?) 
upphettats i gropen. 

A6 - stensättning (Xf 92-197 Y679-683) 

I undersökningsområdets nordöstra del, på det högsta partiet men i kanten av 
en 20 m stor och meterdjup svacka, påträffades i ett maskinavtorvac schakt en 

., större sten. I området saknas större stenar varför marken sondades och 
konstaterades dölja en mängd större stenar intill. Anläggningen ligger 40 m 
över havet i sandmark . Området är bevuxet med lingonris, ljung och mossor. 
Inga träd växer inom anläggningen. Anläggningen var inte synlig ovan mark. 
En yta av ca 42 m2 torvades av. Alla stenar som ansågs tillhöra anläggningen 
preparerades fram så att en tydlig begränsning kunde bestämmas. Redan vid 
avtorvningen kom ett antal fynd som låg så ytligt att vissa av dem satt fast i 
torven. 

Stensättningen består av större och mindre stenar lagda över en yta av 5,5 x 4 
m (NV-S0). Formen har i de inre och mer srentäta delarna en antydan till 
rektangulär form. De större stenar som begränsar anläggningen i SO har 
däremot en cirkelform som, om stenar borttagits redan under förhistorien, 
antyder en kantkedja, 6 m i diam, som omsluter den rektangulära 
scenkoncentrationen. Ett antal större stenar med flat ovansida förefaller vara 
mycket medvetet valda, framför allt de två största flata stenar som ligger mitt i 
anläggningen och som avskiljer den NV och den SÖ delen. Stenarna är 0,6 m 
stora. Förutom de större stenarna, som alla har flat ovansida, finns rundare scen 
som är 20-40 cm stora samt små decimeterstora stenar. 

Antydan till indelning i celler kan ses i anläggningen där de större stenarna 
formar rum eller celler som är 0,8 m i diameter. Mindre stenar formar även små 
cirklar, 0,3 m i diameter. 

Centralt i anläggningen syntes en brungul till ljuse tegelröd färgning, ca 2 x 1 
m, i NV-SO riktning. Direkt NV om de två stora flata stenarna i stensätt
ningens mitt hittades en 16 cm lång, flathuggen dolk/kniv eller spjutspets av 
brecciekvarcs{se fig 5 och 6). Dolken satt nedstucken med spetsen nedåt. 
Dessutom framkom vid rensningen 3 pilspetsar med rak eller svagt urnupen 
bas samt ett tresidigt spetsformat föremål av brun flinta. Råmaterialen till 
spetsarna är inre lokala. En spets har tillverkats av rysk flinta. Dolken, ett 
förarbete till en dolk eller spets samt en av spetsarna är tillverkade av 
brecciekvarts, ett material som härrör från Arrfjället väster om Överurnan i 
Tärna sn, Storumans kn. Den tredje spetsen är sannolikt av svart basalt som 
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Figur 20. Planritning över stensältningen, A6, efter framrensning. Anläggningen framkom i den sydvästra 
kanten av en svacka på områdets högsta platå. Stenarna och fynden låg direkt under torven och de största 
stenarna hade alla en Oat ovansida (gråtonade på ritningen). Mitt i anläggningen var en färgning av ljust 
röd-gul nyans. 

kan vara lokal men som förekommer i större omfatting vid Höga kusten i 
Ångermanland (muntlig information: Mauno Lassila, Naturgeografi.ska inst. 
Umeå universitet). Dessutom hittades en trasigt hänge med borrat hål av mjuk, 
dålig skiffer samt avslag och råmaterialämnen av brecciekvarts. I södra delen av 
anläggningen hittades ett mindre antal brända ben. Benbitarna, endast 7 
fragment, totalt 0,79 g, har bedömts vara människoben (Wallander 1999). 
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Jordprov har tagits från området för dolkfyndet same från ytterligare två 
platser i anläggningen 07-9). En markkemisk analys av jordprov U 9) invid 
dolken visade endast opåverkad podsoljord. En makrofossilanalys har även 
gjorcs av samma prov U 9) men innehållet var endast rötter och råhumus vilket 
ince är förvånande då provet låg ytligt. Anläggningen rensades ner till ca -5cm, 
ritades och fotograferades. Den har sedan övertäckts i väntan på beslut om 
slutundersökning. 

Al- rödforgning med skärvsten samt brända ben (XJ04-105 Y655-656) 

I undersökningsområdets södra del har ett 120 m2 store område med förhöjda 
fosfatvärden registrerats. Inom detta området togs ett stort antal spadprov
gropar och dessutom ett flertal provyror och rutor, sammanlagt 37 m2 • I flera av 
rutorna syntes diffusa spår av aktivitet i form av rödbrända ytor, enstaka 
skärvscenar samt otydliga nedgrävningar. I en av ytorna framkom större 
mängder skärvsten same en större rödfärgning med jämn oval form, A7. Inom 

•:.: samma område låg anläggningA9 och ytterligare 2 provrutor med tydliga spår 
av aktivitet. Dessa beskrivs nedan. 

· Rödfärgningen som var 1 m lång och 0,6 m bred framkom vid 10 cm djup
under torven. J dess norra ände kom ett 15-cal skärvsrenar och öst om den 
rödbrända ytan var en mörkare brun färgning i marken där 5 g brända ben 
(0,26 g) samt ett avslag, påträffades. Anläggningen ritades och fotgraferades och 
har sedan överräckts för att undersökas senare. De brända benen har inre 
kunnat bestämmas vilket inte framgår i rapporten där fragmenten tillsammans 
med benmacerialec från stensättningen anges var människa (Wallander 1999 
same munclig information Helen Wallander ). 

AB - rödbränd yta med slagg (Xl 63-164 Y64 J-642)

Ca 20 m öst om den avlånga kokgropen A4, och på samma terrass, syntes i ett 
maskinavcorvac schakt en större rödfärgning med jämn form. Rödfärgningen i 
den sandiga och stenfria marken var 85 cm lång och 45 cm bred (0-V) och 
hade en mycket jämn oval form. En profil i rödfärgningens längdsnitt visade att 
den brända yran var 9 cm djup. Inga fynd påträffades (se fig 17). Därefter 
sållades den sand som följe med torven vid avbaningen, och ett 20-tal mindre 
slaggbitar samt enstaka skärvsrenar påträffades. Skärvstenen har tiJlvaracagirs för 
evenruell luminiscensdatering. Inom etc avstånd av 10-15 m runt slaggplatsen 
har meralldecektor använts för att lokalisera tillhörande anläggningar eller fynd. 
Inga nya fynd eller platser framkom dock 

A9- nedgrävning (XJ0J-102 Y660-66J) 

I en provruca kom vid -7 cm en brun färgning som avvek från den övriga rost
färgade sanden. Vid ytterligare nedgrävning kom rödbränd sand och kolstråk i 
blekjorden. En profil lades därför i färgningens mitt och den södra sidan 
grävdes ner till en knapp meters djup. 
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I profilen syntes 3 smala horisontella kolstråk i och under blekjorden. 
Därunder var en blandning av blekjord och rostjord och vid -15 cm var etc 
kraftigt rödbränt lager, även detta med kolstrimmor. Direkt under det röd
brända fältet var roscjord i ytterligare 20 cm men inte vid sidan om detta. 
Rostjord samt bleke gick också ner i ett böjt decimeterbrett stråk i nedgrävningens 
östra sida och ner under denna. Marken var i övrige opåverkad runt om i 
profilen. 

Ett jordprov från profilen Qp 10) har analyserats markkemiskt vilket visade 
ett lågt fosfatinnehåll men ett högt MS-värde, vilket visar att jorden utsatts för 
upphettning. En tolkning av färgningarna kan inte med säkerhet göras i nuläget. 
Närheten till A7 gör dock att hela rutan måste undersökas för att säkert kunna 
bedöma om det är spår av mänsklig forntida aktivitet. 

Övriga provn,tor och fynd 

., Området runt Al och A9, sydöstra delen av undersökningsområdet 

5. meter söder om A9 öppnades en provruta (X95 Y657) i kanten av en mindre,
vallliknande förhöjning i marken. I rutans norra profilvägg syns förhöjningen
bestå av ett lager med mo som i det nedersta skiktet, innan sandmark tar över,
är mörkt sotfärgat (se fig. 21 ).

I ett 3 x 1 m-schakt (X97-99 Y643), ca 10 m väst om A7, fanns enstaka 
skärvstenar. I rutorna Xl 15-116 Y649 fanns en samling större stenar i den i 
övrigt stenfria sanden. Över en större yra vid Xl20 Y660 var rödbrända fläckar 
som dock inte gav några fynd. Ruta XI 03 Y683 innehöll en rödbränd yta med 
kolfläckar. Inga fynd. 

Ytterligare ett område gav diffusa indikationer på förhistorisk aktivitet som 
påverkat markytan. I rutorna XI 40-144 Y6 I 8-620 påträffades ett antal större 
stenar, 0,3 m stora, och placerade i lägen som skulle kunna utgöra hörn till en 
rektangulär konstruktion. Området runt stenarna i den södra delen avtorvades, 
och färgningar av olika slag framkom, dels en rödbränd yra, 0,5 m stor, dels 
mörkbruna mindre fläckar men också blekjordsfläckar med socinslag. Inga fynd 
eller skärvstenar påträffades. Färgningarna var dock av annan typ än de röda 
fläckar som kan hänföras till bränder av en rot. I ett område innanför "hörn"
scenarna var sanden moblandad och utanför var enbart grövre sand vilket också 
kan betyda att marken innanför påverkats av någon slags aktivitet. 

Undersökningsområdets sydvästra del 

Inom området sydväst om skogsväg har inga anläggningar påträffats förutom 
A5, en kokgrop. 300 m avbanades med grävmaskin (=450m2) i 1,5 m breda 
remsor. Förutom rensning av dessa ytor handgrävdes 16 m2 • I ruta XI 17 Y535 
påträffades i ett rödbränt område 2 st skärvstenar. I närheten påträffades en 
rund sten som möjligen kan ha använts som malsten. I maskinschaktet vid 
XI 60 Y565 låg enstaka slaggbitar. Inga övriga fynd framkom på den sydvästra 
ytan. Området har framför alle i den södra. delen visat på förhöjda fosfatvärden. 
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Vallen syns tydligt i profilen i det undersökta långschaktet (profilritningen har 
inte redovisats i rapporten). Inom det nordvästra området öppnades 40 m2 

provrucor om 1 eller 2 m2 (handgrävda) same etc 28 m långe meterbrett schakt 
(spadgrävt och sållat). I de rutor som undersöktes mellan höjden och strand
vallen påträffades inga fynd trots de höga fosfatvärden som fanns här. 

På strandvallen har skärvsten framkommit i rutorna Xl49 Y498-500 och 
Xl50 Y499, sammanlagt 2,5 liter. Skärvscenen kom i översta lagret ner cill 10 
cm under torven, rutorna grävdes inte djupare denna sommar och bör slutföras 
vid en eventuell slucundersökning. I rutorna var även spridda kolfläckar. I 
schaktet som skar igenom vallen, 13 m NV om skärvscenen, framkom i ruta 
Xl60 Y492 etc kolstycke, 8 cm i diameter och 11,5 cm lång, med spetsig ände 
nedstucken i gruset från ca 10 cm ner under torven. En halv meter mot SV i 
samma ruta kom ytterligare ett kolstycke på samma djup och med liknande 
form. Kolet (K 10, Beca-124261) har 14C-analyserats och det konstaterades vara 
modernt. I angränsande rutor kom också regel och porslin direkt under torven. 

Generellt fanns, förutom skärvstenskoncemracionen, inga påtagliga spår 
inom ytan med höga fosfatvärden. Inom ett par avgränsade fälc där vegetatio
nen avvek såtillvida att ytorna var beväxta med mossa, visade sondning att 
bleken var mer socbemängd än övriga ytor. Ytterligare ett område avvek från det 
normala. I partiet närmast höjdplatån och vid den sentida härden, A3, var hårt 
brända ytor direkt under torven. Detta framkom både vid nedgrävningen av A3 
same i rutorna Xl99-200 Y578-579 där marken var kraftigt rödbränd och 
innehöll mycket kol. Inga tydliga anläggningar syntes dock. 

Sammanfattning av resultaten 

Området omfattar tidsperioder från bronsålder fram till vikingatid och modern 
tid. Totalt har 9 anläggningar påträffats och delvis undersökes. Tre av dessa 
registrerades redan vid utredningen och 6 är alltså nyfynd. Två anläggningar 
har daterats utifrån fynd (A6) eller jämförelser med andra anläggningar {A4). 
En anläggning, kokgropen AS, har daterats med 14C till ca 800 f Kr (kal). 

Det västra området, där en större yta med höga fosfater konstaterats, gav inga 
fynd vilket också är rimlige om det rör sig om gammal odlingsmark. Även 
markprofilens jordlager med större inslag av mo i detta område styrker en sådan 
tolkning. En mindre yra i södra delen där höga fosfatvärden noterades har 
däremot visat sig innehålla en sannolik härd (A7) samt flera andra indikationer 
på förhistorisk aktivitet. Området har tolkars som en boplatsområde. I 
boplatsområdets närhet har större stenar samt röd- och brunfärgade fläckar 
konstaterats vilka kan höra samman med boplatsytan. 

Två platser med smidesslagg samt en oval rödbränd yta (A2, A8) har 
framkommit, och en skärvstenskoncentration i väst invid myren (ej anl. nr.). 
Dessa anläggningar har ännu inte daterats vilket bör vara en av prioriteringarna 
vid en slutundersökning. 
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Inga fynd har tidigare påträffats i området men däremot i åkermark ca 100-
150 m längre västerut varför en förundersökning ansågs befogad även med 
tanke på de förhöjda fosfatvärden som området uppvisade. Enligt planen för 
förundersökningarna skulle 250 m2 undersökas men i och med att maskin
avbaning tillkom har mer än 400 m2 undersökts. 

Adminstrativa uppgifter 

Fastighet stg 498, KYRKOBORDET 3:1 

Arbetsperiod på Klockaråkern: 98.08.21, 98.09.04, 98.09.09-98.09.11. 

Antal dagsverken: 65,5. 

Handgrävd yta: 67 m2 • 

Maskingrävd och handrensad yta: 345 m2 •

Maskintid: 6 tim . 

Områdes beskrivning 

Undersökningsområdet är ca 140 rn långt (NNV-SSO) och 30-80 m bren, 
totalt 8 000 m2

• Det avgränsas i norr av en väg och i söder av den branta 
älvbrinken. Genom området går en brukningsväg som slutar ca 40 m från 
brinken. Öster om brukningsvägen är storvuxen tallskog medan den västra 
sidan av vägen är brukad åkermark, förutom längst i söder där området är 
beväxt med tallskog. Merparten av området är skogsmark. Området är mycket 
flackt och 1 igger 3 5 m ö h. 

I den brukade kornåkern är ett 25-35 cm tjockt matjordslager. Därunder 
finns rostfärgad sand. Den östra sidan har tidigare varit åkermark och ett 5-30 
cm tjockt matjordslager finns kvar under torven. T vå diken i N-S riktning 
kunde skönjas i skogsmarken. En mindre stensamling, 0,5 m i diameter och 
0, 1 m hög, låg mitt i området vid X520 Y264. Stensamlingen låg ytlige ovanpå 
markvegetationen och har deponerats under sen tid. Samlingen utgjordes av 
skärvsten, tegel och övrigt sentida material. 

La1uiskapsformer och vegetation under förhistorien 

Området var under 1300-1200 f Kr en ö i den vik som utgjorde älvens 
mynning. Totale var denna ö ca 800 x 200 m stor (Ö-V) när haver var 37-35 
m högre än idag. Undersökningsområdec utgör en sträcka tvärs över hela ön på 
dess västra och smalaste del där den var ca 150 m bred. Inga fynd har tillvara
tagits från undersökningsområdec. Längst ut på den västliga udden har däremot 
boplarsmaterial påträffats i en åker (Raä 479). Fynden består av kvarts, kvarcsit, 
skiffer och flinta och även järnslagg. 

Under den allra tidigaste fasen av öns tillblivelse dominerades området runt 
om av björk- och alskog med en mindre mängd tall. Redan vid 1000-talet fK.r 
börjar granen växa i området. Barrskogen ökar därmed sin andel och lövträden 
f'ar ge vika även om de består i området. Granen har sin största utbredning 
under romersk järnålder/folkvandringstid men går sedan ner och åcerflr sedan 
inre sin dominans. 
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Från folkvandringscid syns i pollendiagrammet från Prästsjön att andelen 
öppen mark ökar, vilket kan sättas i samband med odling och betesmark i 
området. Detsamma gäller granens nedgång i och med att lövträd ger vinter
foder åt djuren och därför prioriterades hos den jordbruknde befolkningen. De 
tidigaste tecknen på odling i området finns redan 700 f Kr i pollenanalysen från 
Prästsjön där pollen av kom, vete, havre och ett korn av råg har hittats. Andra 
pollen från växter som kopplas samman med åkermark och bosättning har 
också påträffats. 

Klimatet förändras dock snabbe ungefär vid 500 f Kr. Det mer öppna och 
lövskogsdominerade landskapet försvinner och kyligare klimat ger också en 
förutsättning för barrskogen att ta över. Jordbruket återupptas 500 efter Kristus 
när granen minskar kraftige och björken återhämtar sig i samma takt. 

Arkeologiska undersökningar - grävda ytor 

Inom undersökningsområder handgrävdes 67 m2 och 345 m2 maskingrävdes, 
·· dvs matjorden avbanades och ytorna rensades därefter med spade. De hand

grävda ytorna sållades genom 5 mm nät och delar av de maskingrävda ytornas
rensningsmaterial sållades.

Inledningsvis grävdes ett 24 m långt och 0,5 m brett schakt för hand med 
spade och skärslev för att lära känna marken innan grävskopan banade av 
marken. Schaktet lades i det fosfatrika området inom skogsmarken öst om 
brukningsvägen. I schaktets västra del framkom enstaka fynd av skärvsten samt 
ett bränt ben. Förutom dessa fynd kom endast porslin, tegel samt glasbitar. 
Matjordslagrec var i genomsnitt 10 cm cjockr och därunder var sand. I profilen 
syntes det äldre blekjordslagrecs djupaste delar. På många ställen i profilen 
fanns spår av röner som brunnit, dvs blekjord blandat med kol och rödbränd 
sand i stråk ner under det normala blekjordslagrer. 

Öster om brukningsvägen grävdes sju schakt med grävmaksin. Schakten var 
1,4 m breda och större delen av matjorden schaktades bort. Därefter rensades 
ytorna ner till ett lager utan matjord. I schakten var ert matjordslager 5-25 cm 
tjockt. Lagret var tjockast i väst, och längst i öst saknas matjordslager. 

Ca 50 fynd av varierande slag har tillvaratagits. Samtliga fynd är av sentida 
karaktär och de består av brända ben, bränd lera, tegel, keramik och porslin, 
spikar och annat järn, slagg samt en hästskosöm. De enda fynd som låg under 
matjorden var ert nätsänke, en bit bränd lera i ruta X540 Y258 same ett 
tveksamt avslag i ruta X479 Y281. Fynden har bedömts till typ och ålder av 
Anders Huggen, Västerbottens museum, och de föremål som har kunnat 
åldersbestämmas har framför allt varit keramik från 1700-talec. 

Sänkstenen var tyngre än förhistoriska sänken och den hade ett bultat eller 
borrar hål i ena änden. Sänker låg direkt under plogsulan. I samma ruta, men i 
den sållade matjorden, påträffades en av de rvå eldslagningsflincor som tillvara
tagits. Ytterligare ett fynd kan vara av större intresse, det rör sig om två nitar 
med bleck som påcräffades i en handgrävd ruta (X530 Y250) i kornåkern. 
Nitarna låg i det understa skiktet av matjordslagret som här var ca 35 cm djupt. 
Nitar av denna typ kan vara från järnålder men de har använts mycket långe 
fram i tiden utan att till typ förändras, varför en säker datering är omöjlig att göra. 
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Inga anläggningar framkom under matjorden. I ruta X5 l O Y263 var dock en 

koncentration med sten, skärvsten, tegel och slagg. I övrigt fanns en antal röda 

fläckar i det tunna blekjordslagret under matjorden. De röda fläckarna var 

sannolikt spår av bränning men vid undersökning påträffades inger som tyder 

på att det rör sig om anläggningar. 

Sammanfattning av resultaten 

På de 412 m2 som undersöktes på Klockaråkern har mycket få spår av säker 

förhistorisk karaktär påträffats. Lämningar av liknande slag som hittats på 

spetsen av den forntida ön (Raä 479) har inte kunnat påvisas, möjligen 
förutom två tveksamma avslag samt enstaka skärvstenar. Inga anläggningar 

framkom under matjordslagret och de flesta av de tillvaratagna fynden pekar på 
en bosättning i området under 1700-talet. 

X700 

X600 

xsoo 

X400 

Y2900 

sankt område 

Lidberget 

streckad linje=travväg 
prickad linje=maskinavbanat område 
gråtonade ycor=strandvallar 

50m 

Y3000 

Figur 25. Röbäcksliden belägen på 
Röbäck 16:15, 2:6 och 44:1. 
Undersökningsområdet omfattar två 
delområden. Både det södra och det 
norra området uppvisade förhöjda 
fosfater men endast på det norra 
området påträffades fornlämningar. 
Upprättad av Berit Andersson. 

Y3100 
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7.3 Röbäcksliden 

Området, som ligger mellan Bölevägen och Röbäcks by, består av ett flackare 
parti av Lidbergecs nordöstra sluttning. Området begränsas av en bergsrygg i 
väst och ligger på ömse sidor, dvs norr och söder, om etc fuktigare mark
område som inte ingår i undersökningsområder. Den miljöarkeologiska mark
analysen visar att förhistorisk aktivitet sannolikt förekommit på platsen och 

:r-

detta styrks även av att en kokgrop (nr'� i utredningsrapporten) same en möjlig 
grav (nr te.f ligger strax väster om den norra delen av undersökningsområdet.
Längre norrut finns även ett fångstgropssyscem med 10 gropar (Raä 808). 

Administrativa uppgifter 

Fastighet:RÖBÄCK 16: 15, 2:6, 44: 1 
Arbetsperiod: 98.08.31-98.10.09. 
Antal förbrukade dagsverken: 86 varav 10 för kartering. 
Undersökningsområde: 11 400 m2 • 
Handgrävd yta: 28 m2 • 
Maskingrävd yta: 1 600 m2

• 

Maskintid: 8 lim. 

Områdesbeskrivning 

Rakt igenom det norra omiådec går en rrawäg som sedan passerar öst om det 
södra området (se fig. 25). Hela området, förutom det sanka partiet, 
karaktäriseras av sandmark med låga men tydliga strandvallar. Dec norra 

området är ca 6 000 m2 (120 x 50m NV-SO) och består av relativt plan mark, 
55-56 m ö  h. I nordväst är strandvallar och marken domineras av sand, men
stråk av kullersten finns, främst i scrandvallen längst mot öst. I den SÖ delen är
ecc fuktigare område med mycket kraftig torvbildning. Hela området begränsas
i väster av berg och i öst av en sandås bortom vilken en bredare travväg har
anlagts. På andra sidan travvägen har under lång tid väldiga mängder grus
hämtats. Höjdskillnaderna inom det undersökta området varierar med ca 2 m
mellan 54,5 m ö  h i den fuktiga delen, 55,6 invid berget samt 56,3 m ö  h på
åsryggen i norr. Området består av callskog med en undervegetacion av bärris.
Genom området löper ett flertal mindre skogsvägar/cravvägac samt stigar.

Ca 80 m mot SO ligger det södra området som är 180 x 30 m store (5 400 
m2 NV-SO). Hela yran består av sandiga strandvallar som sträcker sig i NNO
SSV riktning och med varierande höjd. Avsaknaden av sten är markant 
förutom i det NV partiet där undersökningsområdec tangerar bergskanten. 
Längst i sydost är höjden över havet 52 m, och marken sluttar gradvis upp mot 
57 m ö h i nordväst. Området består av tät ung granskog som avverkades före 
undersökningen. 
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Landskapsfonner och vegetation under forhistorien 

Röbäcksliden ligger på en större, forntida udde som domineras av Lidberget 

vars högsta punkt är 95 m ö h. Platsen bör ha varit exponerad för väder och 

vind vid tidpunkten för bosättningen om den nyttjades när havet låg strax 

intill. Längre mot väster är under denna tid en skyddad vik där bosättnings

lägen förefaller vara bättre. Trots detta tyder boplatslämningarna på att man har 

utnyttjat även denna kustremsa, möjligen endast för kortare uppehåll. Boplatsen 

vetter mot nordost, dvs mot en bred havsvik som i norr begränsas av 

Hampcjärnsberget, Ersmarksberget samt Stadsliden med Bräntberget. 

Strandremsan som boplatsen legat på har varit belägen mellan Lidberget och 

en låg sandås som löper i NV-SO riktning. Lägre strandvallar som går i N-S 

riktning, har bildats av havsvågorna som rullat in från öst/sydöst. Helt nära 

bergskanten där skärvsten och brända ben har påträffats kan vindskyddet ha 

varit gott tack vare bergskantens kraftiga stigning och möjligen även skyddad av 

sandåsen i öst som är en dryg halvmeter högre än marknivån nära berget. 

,., Vegetationen dominerades av tall, björk och al vid perioden kring 2000 f Kr, 

när bosättning blev möjlig på dessa strandremsor. Beroende på vid vilken tid 

Öosätcningen har utnyttjat denna plats, om det var när haver låg helt nära eller 

ett stycke längre bort, samt vid vilken årstid platsen nyttjades kan vegetationen 

ha varierat. Berget har sannolikt ince beskogats så snabbt och samma sak kan 
gälla sandstranden. Sälfångst och fiske bör ha varit anledning till att man vistats 

här. Fångstgroparna norr om undersökningsområdet hör sannolikt till en senare 

period. 

Miljöarkeologiska undersökningar 

Området är sandigt-grusigt med delvis utbildade strandvaJlar med grövre svallat

material. Centralt korsas undersökningsom.rådet av ett fuktscråk med en viss
torvbildning och kraftig skenhälla.

101 jord prover har analyserats. Fosfatvärdena är relative höga över båda

delområdena med några provpunkter över 100 P0
• MS värdena är fläckvis höga.

Både MS och P0 indikerar påtaglig påverkan på marken av avfall och upp

hettning och områden med högre fosfatvärden där det är sannolikt att avfall

deponerats innehållande ben. En del ben är också bevarade både brända och

obrända. Vid höga järnhalter och kraftig podsolering kan också obrända ben

som hamnar en bit under markytan infiltreras med järnoxid som blir giftigt

nog att förhindra en bakteriell nerbrytning. De båda delområdena uppvisar en

likartad fosfatbild och borde ha utnyttjats på samma vis.
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Arkeologiska undersökningar - grävda ytor 

XfO 

X65 

28 m2 grävdes för hand i form av provrucor om lx2 m. Samdiga rutor ligger i 
det norra området där även 4 större ytor avbanades med maskin. I det södra 
området avbanades 6 större ytor med maskin. 

I det södra området påträffades inga lämningar eller fynd. Den sydöstra de
len bestod av fin strandsand som formade strandvallar i NO-SV rikming över 
hela området. Strandvallen längst i söder genomgrävdes även med maskin för 
att utesluta acc en boplacsyta hade överlagrats. I NV var merparten av området 
berg med en sluttande platå av kullersten och nedanför platåns terasskant var 
sand. De avbanade ytorna rensades med spade, sammanlagt drygt 900 m2

• San
den sållades ej. Två gropar profilgrävdes med spade och de konstaterades vara 
rotvältor eller stubbcäkcsgropar. 

D 

rödf_,,-gning 

+56.30 � 

Figur 26. Röbäcklidens norra 
delområde . I alla fyra maskin
avbanade ytor, A-0, framkom 
spår av förhistoriska lämningar

. Av de handgrävda rutorna var 
endast två intressanta, i den ena 
var en rödbränd yta och i den 
andra påträffades slagg. 
Upprättad av Berit Andersson.
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Trots vissa förhöjda fosfatvärden spridda över ytan påträffades inga spår efter 
förhistorisk aktivitet i form av skörbränd sten eller annan sten, färgningar eller 
avslag. 

I det norra området påträffades däremot ett antal lämningar över en stor del 
av undersökningsområdec (se fig. 26). 4 ytor (A - D) avtorvades med 
grävmaskin. Ytorna rensades sedan för hand med spade och skärslev, och 
materialet sållades genom 5 mm nät. Fynd av skärvscen fanns på samtliga fyra 
ytor. Av de handgrävda 2m2-rutorna var alla utom 2 st fyndtomma. I ytterligare 
en ruta (X698-699 Y960) uppe på sandåsen i norr var en större rödfärgad yta 
med kol. Den har dock inte undersökts närmare denna sommar. 

Yta A, den största avbanade ytan , var 20 x 15 m och låg längst mot norr mellan 
X670-690 Y940-963. Ytans läge på boplatsen är direkt söder om den låga 
sandås som utgör boplatsens högsta parti, samt över och mellan två av strand
vallarna. Två anläggningar med färgningar, skärvsten och brända ben framkom; 

. Al och A5. Även slagg och fler mörkt brunfärgade ytor fanns på yta A.

Yta B var ca 150 m2 och låg endast 10 m SO om yta A .  Här fanns enbart en 
samling kullersten som hör samman med en av srrandvallarna där sten samlats i 
vattenbrynet. Enstaka skärvstenar påträffades men ingen synlig anläggning. 

Yta C öppnades incill bergskanten och 120 m2 maskinavtorvades. Ytan ligger i 
en svacka mellan strandvallarna. Här syntes tre mörkfärgningar, A2, A3 och 
A4, omgivna av enstaka skärvstenar. Intill den ena var även en samling 
decimeter-stora stenar samt brända ben. 

Yta Di den sydöstra delen av undersökningsområdet är ert sankt område med 
mycket kraftig torvbildning. 215 m2 (18x 12 m) maskinavtorvades. Närmast 
bergskancen var direkt under torven ett 2-5 cm tjockt lager rödfärgar hård
packat humusskikt, s k järnhumuspodsol, innehållande kolbitar och därunder 
grovsand och kullersten (morän). Direkt norr om järnhumuspodsolen, i blekjord, 
framkom skärvsten över en 12 x 5 m stor yta (N-S). Inga anläggningar eller 
färgningar påträffades vilket dock kan höra samman med den mycket kraftiga 
urlakning som skett i och med att området är fuktigt. Blekjordslagret är här 
mycket tjockt och eventuella färgningar kan påträffas längre ner. 
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Sammanfattning av resultaten 

Sammantaget är det på Röbäckslidens norra del mycket rikligt med spår av 
förhistorisk aktivitet men i detta skede kan ingen säker datering anges i och 
med att fynd saknas. Rikliga mängder skärvsten och även brända ben är säkra 
och tydliga boplatsindikationer, men de är inte karaktäriserande för specifika 
tidsperioder. Identifierade sälben tyder på att man varit här för att unyttja 
havets resurser vilket innebär ett tidsavsnitt mellan 3000-2500 f Kr. Fynden av 
slagg indikerar att platsen har nyttjats även under senare tid, vilket innebär från 
järnålder och medeltid, men den kan även härröra från historisk tid. 

I och med att platsen är geografiskt begränsad av berg och sannolikt även av 
en sandås innan havet tog vid, finns stora möjligheter att fa en helhetsbild av 
hela boplatsens karaktär. Vid en eventuell slutundersökning bör således även 
ytorna mellan de nu avtorvade undersökas. Maskinkrafr för avtorvning var 
mycket lyckosam på denna plats i och med att alla anläggningar framkom på de 
större ytorna. Torvlagret kunde lyftas bort med skopan och anläggningarna 
skadades därmed inte nämvärt. 

Inom det södra delområdet fanns inga spår av förhistoriska lämningar trots 
törhöjda fosfatvärden och MS-värden. Platsen kan dock ha utnyttjats på annat 
sätt än det norra, men utan att lämna spår. Fångst av säl kan innebära att 
slaktplatser finns som inte lämnat spår trots rikliga organiska rester på platsen. 
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1. Inledning

Undertecknad har analyserat ett osteologiskt material från tre olika lokaler undersökta 1998, 
alla inom Umeå socken, Västerbottens län och landskap. 
De lokaler som undersökts är Prästsjödiket, Röbäcksliden och Bölevägen. 
Prästsjödiket har förmodats vara en grav, Röbäcksliden är en boplatsyta medan benen från 
Bölevägen är påträffade vid en härd. 

2. Material och metod

Allmänt kan sägas att alla ben är mycket små och fragmenterade, varför de har varit svåra att 
analysera. De latinska namnen som anges i resultatlistan betecknar således, med något enstaka 
undantag, fragment av identifierade skelettelement. Där hela ben har påträffats anges detta i 
resultatlistan. Benen ligger i noggrannt påskrivna påsar och är väl rengjorda, vilket har 
underlättat arbetet. Sammanlagt rör det sig om 180 fragment till en vikt av 25.29 gr, 
snittvikten per berrfragment blir endast 0.14 gr vilket ger en fingervisning om hur små delar 
det rör sig om. 

Avsikten med analysen har varit att bestämma art, kroppsdel och ålder. Om det var möjligt 
skulle kön också bestämmas liksom att en beräkning av antalet individer skulle göras. Någon 
bedömning av ålder och kön har dock inte kunnat göras då materialet varit så fragmenterat. 
Den ringa mängden ben gör också att antalet individer inte kan beräknas till mer än en per 
identifierad art. Möjligen finns i materialet fler än en fisk, men då någon referenssamling att 
jämföra med ej funnits tillgänglig, har någon sådan analys inte varit möjlig att göra. 

Totalt 24 fragment (7.5 %) till en vikt av 8.74 gr (34.5 %) har gått att bestämma. De arter som 
har kwmat identifieras är människa, säl och fisk. Någon närmare bedönming av vilken säl och 
vilken fisk det rör sig om har inte låtit sig göras pga fragmentens ringa storlek. 

Nämnas kan att de fragment av säl som identifierats kommer från olika delar av kroppen. Det 
rör sig om kraniedelar, skulderblad, ryggkotor och finger- eller tåben. Med anlednfog av detta 
kan sägas att djuret förmodligen har slaktats på plats. Om man hade dödat och styckat djuren 
på en annan plats skulle inte i stort sett hela individen ha kunnat identifieras. 
Mest troligt rör det sig om vikaresäl, men något säkert svar har inte kunnat göras, då rätt del 
av benen saknats för att göra den slutliga bedömningen. Vikaresälen lever, precis som namnet 
antyder, i vikar och fjordar, och den föder sina ungar i smågrottor på isen. Med anledning av 
detta bör boplatsen har legat i det yttersta havsbandet eller i en skyddad vik dit sälarna sökt 
sig. 

Nedan kommer de olika lokalerna att presenteras separat, utförliga resultatlistor och 
ordförklaringar finns i slutet av rapporten. 



3. Prästsjödiket

Denna lokal antas vara en grav, vilket analysen av benen också bekräftar. Det rör sig endast 
om två olika påsar med benfragment, sammanlagt 12 st till en vikt av 1.05 gr, men det råder 
ingen tvekan om att benen kommer från människa. De har den karaktäristiska strukturen på 
insidan med ett tvättsvampsliknande utseende, en struktur som saknas helt på djurben. Någon 
närmare analys av exakt vilka ben som finns representerade i materialet har ej gått att göra, då 
snittvikten per fragment endast är 0.09 gr. 

4. Röbäcksliden

Fyra påsar med brända ben kommer från denna lokal. Här rör det sig sammanlagt om 46 
fragment med en total vikt om 8.08 gr, vilket ger en snittvikt om 0.17 gr per ben. 
Ur materialet har gått att urskilja ett antal fragment från säl. Det är två kotkroppar, en del av 
l�dytan på skulderbladet (mot överarmen), ett helt finger- eller tåben och två fragment av
finger-/tåben som har kunnat identifieras. Övrigt benmaterial kommer från däggdjur, troligen
även detta från säl, men några säkra skelettelement finns inte.

5. Bölevägen

Materialet har påträffats vid en härd, och återfinns i sex påsar. Totalt rör det sig om 122 
fragment med en vikt av 16.16 gr, snittvikten per fragment blir 0.13 gr. Här är det endast fynd 
av fiskben som med säkerhet har kunnat konstateras. Det är sammanlagt 14 hela eller delar av 
ryggkotor som har hittats. De kommer alla från tämligen små fiskar, troligen sik, men någon 
exakt bestämning har inte kunnat göras pga brist på referensmaterial. Resterande benfragment 
kommer alla från däggdjur. Det är mycket sannolikt att övrigt påträffat benmaterial från 
lokalen kommer från säl, men några säkra skelettelement har inte kunnat identifieras varför säl 
ej nämns i resultatlistan. 



6. Sammanfattning

Benmaterial från sammanlagt tre lokaler inom Umeå socken, Västerbottens län och landskap, 

har analyserats. Det rör sig om 180 fragment till en vikt av 25.29 gr. Av dessa har 24 fragment 
(7.5 %) till en vikt av 8.74 gr (34.5 %) gått att bestämma till art. 

Materialet från Prästsjödiket kommer från en förmodad grav, och visade sig också vara 

skelettrester efter människa. Materialet från Röbäckslidens boplatsområde kommer från säl 
och däggdjur, medan materialet från Bölevägen kommer från fisk och däggdjur. Troligen 

finns här också ben från säl, men några säkra element har inte kunnat identifieras . 

. ; 

Luleå 1999-01-15 

Helen Wallander 

1 :e antikvarie, osteolog 

Norrbottens museum 

7. Resultatlista

7.1 Prästsjödiket, E12, Umeå sn 1998 

(först anges påsens beteckningar) 

art/fam/klass skelettelement 

l 04/656, -10 cm, såll fynd vid rödbränt
homo indet 

193.5/682.95, z44.l 9, A6, F24 

homo indet 

antal 

5 

7 

vikt, gr 

0.26 

0.79 

kommentar 

insidan har 

homostrukt, 

spong1osan 

finns kvar 



7.2 Röbäcksliden, Umeå so 1998 

art/fam/klass skelettelement 

684/948, omr 4, an1 l 
mammalia indet 
omr 4, anl 5, i det mörkbruna 
mammalia indet 
omr 4:3, anl 2, under torven i blekjord 
phocidae sp scapula, cav.glen. 
phocidae sp vertebrae, corpus 
phocidae sp phalanges Il 
mammalia indet 
omr 4:3, an1 3 
phocidae sp cranium 
pho�idae sp vertebrae, corpus 
phocidae sp phalanx Il, dx, hel 
mammalia indet 

7.3 Bölevägen, Umeå sn 1998 

art/fam/klass 

x930/y635, - 15 cm, F48 
mammalia 

skelettelement 

craruum 
mammalia indet 

antal 

9 

2 

1 
2 
20 

1 
8 

antal 

3 

x93 l /y635, -15 cm, F49, SV hörnet, södra halvan, sållfynd 
mammalia indet 83 
x93 l /y634, -15 cm, F50, SÖ delen, sållfynd 
pisces sp vertebrae 

manunalia indet 
x931.2/y635.3, z49.85, -15 cm, F51 
mammalia indet 
x930/y635, -20 cm, F53, sållfynd 
mammalia indet 
x931/y635, -20 cm, F54, A6, sållfynd 
mammalia indet 

Summa: 

14 

10 

9 

180 st 

vikt, gr 

0.26 

0.05 

0.89 
0.30 
0.49 
1.83 

1.59 
0.60 
0.80 
1.27 

vikt, gr 

3.60 
0.12

6.49 

0.47 

0.52 

0. I 3

0.52 

4.31 

25.29 gr 

kommentar 

kommentar 

mycket små 
kotfragment 



8. Ordförklaringar

homo 
phocidae sp 
pisces sp 
mammalia 
indet 
dx 

craruum 
vertebrae 
corpus 
scapula 
cåvitas glenoidalis 
pha�anges/phalanx 
spongiosa 

människa 
säl 
fisk 
däggdjur 
obestämbart 
dexter, höger 

kranium 
kota 
huvuddelen, här själva kotkroppen 
skulderblad 
skulderbladets ledyta mot överarmen 
finger- eller tåben 
tvättsvamplik.nande inre struktur på benet 



Bilaga 2. Fyndtabell, Prästsjödiket, Umeå sn 

F - Ruta 

nr (X/Y) 

F1 
F2 
F3 
F4 
FS 

F6 
F7 
F8 

F9 
F1Q 

F 11 

F12 

219,5/611,8 
220/6!_!,3 
219/611 
219,4/611,2 
219,7/611,5 

219,3/612,3 
21 9 ,3_(.6..12,4 
219,4/611,8 

220 ,0/611 ,4 
;!J.9,1/612_,_3 
220,0/611,5 
219,8/611,6 

F13 219,5/612,0 
F14 219,51612.0 
F15 219/611 
F16 170/515 

160/491 

M.ö.h. Sakord

39,72 sintrad lera 
39,72 sintrad lera 
3 9, 9 5 sintrad lera 
39,71 sintrad lera 

smtrad lera 
39 .7 
39, 7 sintrad lera 

39, 72 sintrad lera 
sintrad lera 

smtrad lera 

�.!1,.U .. . �)agg på sten 
sintrad lera 
sintrad lera 

39,7 
sintrad lera 
sintrad lera 

39, 71 slagg 
• 7cm avslag 

avslag/kross 
F 1 8 220/611 sinlrad lera 
f19 _194_,j1_:yJµ_�_,?�. },9 _.5 pilspets 
F20 t94,40/680,27 39,62 pilspets 

Mat erial 

lera/sten 
-·�lera/sten 

lera/sten 
lera/sten 
lera/sten 

lera/sten 
lera/sten 
slagg/lera 

lera/sand 
me\a_l_l/ste_n. 
lera/sand 
slagg, lera/sand 

lera/sand 
___slagg, lera/sand 
metall 
kvarts 

: k_varts 
: lera/sand 
· ry�� .!)i_r:i_tl!. 
skiffer 

F11 19�,6§./6��5_39
__.

�2 SQ]utspets/dolk brecciekvarts 
F22 194,45/681,35_ 39.5 harts? 
F23 194,60/680,12 39.6 ämne brecciekvarts 

F24 193.5QL.§.82.9_5 39,�2 _brända ben ben_ 
F25 194,7/680,25 39,58 avslag kvartsit 
F26 193,95/680,55 39,54 ämne kvarts 
.!:.1_7 195,50/680� 1_9_39,62 ämne bracciekvarts 
F28 196,08/679,65 39,63 förarbete (kniv) :brecciekvarts 
F29 194,0/680,58 39.54 pilspets brecciekvarts 
F30 196,55/681,62 �9,47 pilspets 
F31 196,23/681.26 39,48 avslag 

• fl!_n ta 
sk iffer 

Anmärkning 

2 fragment 
sålllynd 
såll fynd 
6 lragm. inom 20cm 
diam. 
6 fragment 

2 fragm. inom 10cm 
diam. 

blåsor i sten�11. 

2 lragm. inom 20cm 
diam 

sållfvnd 
sållfynd 

såll fynd 
sållfynd. 3 fragm. 
sållfynd,. urnupen b!!S 
skadad, urnupen bas 

sålllyD..d 
sållfynd, 5 lragm. 
5 fragment 
2 fragment 
skadad 
;ak bas 

Lä ngd 

(mm) 

44 
26-40 

14 
18 

11-27 
18-33 

22 
30-42 

45 
25 
16 

28-57 

33 
29 
8 

20 
1 2 

12-15 
50 
36 

159 
18 
37 

1 0-19 
9-51 

62/ 145 
124 
40 
32 
35 

F32 196,57/681,86 hånge sandsten/skiffer borrat hål, hör ihop 
39,49 med F35 37 

F33 195,8/680,5 39,57 avslag kvarts 28 
F34 194,15/681.86 39.47 avslag kvartsit 15 
F 3 5 l 96/681 eller del av hange sandsten/skifler sållfynd. hör ihop med �1-22 

196/682 39,49 
F3 6 invid A6 

F37 !93,46/684,1 
F38 104/656 
F39 201/679 

IF40 
F41 
F42 

(

43 

I
F 4 4 
F45 
F46 

161/565 
160/565 
Invid AS 

1nv10 AS 

198 ,2/681,0 
185/615 
118/545 

flat rund sten 
med ev. 1nhak 

39,59 skrapa 
-1 0cm avslag 

harts? 

skiffer ? 

breccie�varts 
kvarts 

slagg metall 
slagg metall 
slagg metall 

slagg metall 

slipad, siat sten sandsten ? 
39,26 bearb. sten grå kvartsit 

36.21 malsten7 
7 I.i �f,r 

F32, 2 lragm. 
löslynd ovan torv
massor s.ö. om A6 

sålllynd 
I schakthög N om A6 

under torv 
under torv 
i schakthög vid 
maskinavbaning, 11 st 
I schakthög vid 
maskfnavbanino. 16 st 
sållfynd invid AG 
losfynd, ev. slagen 
mycket osäker 

98 
37 
7 

8-26 

51 

38 
1 5-37 

1 0-45 
26 
65 

88 

Bre dd 

(mm) 

30 
22-39_ 

14 
1 1 

9-22 
13-29 

1 7 
18-24 

30 
20 
10 

20-38 

22 
15 
7 

14 
12 

8-12 
1 6 

20 
43 
17 
15 

6-10 
8-36 

25195 
50 
1 6 
21 
19 

26 
13 
1 1 

19-20 

79 
22 
5 

7-20 

31 
21 

12-19 

6-32 
19 

53 
79 

Vikt 

( g) 

18 
22 
2 
2 

20 
50 
2 

1 6 
12 
4 
3 

30 
7 
4 
1 

2 

4 
2 
3 

92 
0,5 

4 

6 
60 

1 0/1 �8 
80 
(2 

2 

6 
2 

0.5 

4 

150 

8 
0.5 

1,5 
18 
1. 6 

32 

42 
5 

98 
610 



Bilaga 3. Tabell över kolprover samt jordprover, Prästsjödiket, Umeå sn 

Kolprover 

K - nr Ruta (X/Y) 

K 1 236,4/604,5 

K2 219/611 

K3 219,5/612,6 

K4 

KS 

K6 

K7 

K8 

K9 

K10 

K11 

K12 

'k 13 

K14 

K15 

160,60/504,85 

171,6/621,8 

105,9/596,1 
106,1/596,1 
165/525 

101/660 
160 ,2/493 

106/596 

105/596 

160,3/503,8 

139,8/635,65 

139,25/635,46 

Nivå * 

-19cm

39,68

39,65

38,28 

- 45
- 50

-1 0

36,79-36,7 

-2 0

-20-26

- 9

- 5

-1 0

Anmärkning 

kolbit i profil.öst om A 1 

osäkert kolprov bland slagg, sintrad lera/sten 

A2, rödbränt lager, relativt tillförlitlig 

osäkert kolprov från rektangulär kolfläck 

A4, under sten i anläggningen 

AS, boplatsgrop, från gropens mitt, 15cm diam .. 
AS, boplatsgrop, taget ur profilvägg 
större kolsamling i rutans NÖ hörn 

A9, nedgrävning, taget ut profilvägg 
prov från kolhål 2 i schaktet ·• 

AS, kolprov vid 106/595-pinnen 

AS, kolprov, yta 20x25 

från rödbränt område i schaktet 

kol invid större sten (se J 11) 

kolprov invid sten i rostjord (se J 11) 

• nivåerna har antingen angetts m ö h eller i cm under torv 

.. analyserade prover Beta-124260 och -124261 

Jord prover 

J - n r Ruta (X/Y) 
J 1 237/603,84 

J 2 237/603,84 

J 3 237/603,84 

J 4 237/603,84 

J 5 219/612 

J 6 219/612 

J 7 196,8/679,65 

J 8 1 95/680 

J 9 195,68/680,55 

J 1 0 101/660 

J 1 1 139,6/635,38 

J 1 2 1 05/595 

J 1 3 1 05/595 

J 1 4 1 70/620 

J 1 5 160,6/492,6 

Nivå* 

39,66 

39,6 

Anmärkning 

A 1, övre lagret, i rödsvartfärgning•• 

A 1, lagret under J 1 

3 9, 6 6 A 1, resten av den rödsvarta färgningen 

39,40-39,54 A1, provet avfört av utrymmeskäl 

39,65-39,60 A2, övre lagret•· 

39,65-39,60 A2, övre lagret 

39,63-39,60 A6, under F28, 20 cm i diam., -2-3 cm 

-2-3 cm A6, direkt under torven 

39,52 A6, platsen för dolken, F21, ca 4-5 cm under torven·· 

36,90-36,65 A9, nedgrävning, taget ur profilväggen .. 

-4 cm 

-5-1 0 

-15-25 

vid större sten, gråbrun, rund fläck med sol/kol 

AS, kokgrop, jordprov ur profil, övre kolskiktet .. 

AS, kokgrop, ur profilen, nedre kolskikt, brun rostjord 

A4, jordprov från mörkfärgat område SV om A4 .. 

i långschaktet, under torv, jordprov från kolhål 

• nivåerna har antingen angetts m ö h eller i cm under torv 

•· insänt till MAL för analys (markkemi eller makrofossil)

Skärvstensprov har tillvaratagits från anläggningarna 1, 2, 5 och 7. 



•. , 

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

,... 

,V 

C 
0 

0 

,V 
°' 

(Variables:estimated C13/C12=-25:lab mult.=1) 

Laboratory Number: Beta-124260 

Conventional radiocarbon age*: 

Calibrated results: 
(2 sigma, 95% probability) 

• Cl3/C12 ratio estimated

lntercept data: 

lntercept of radiocarbon age 
with calibration curve: 

1 sigma calibrated results: 
(68% probability) 

2590± 70 BP 

cal BC 845 to 515 

cal BC 795 

cal BC 815 to 770 

2590 ± 70 BP CHARREO MATERIAL 

2800 

2700 

2600 

2500 

2-t00 

900 800 700 600 !:00 i00 

cal BC 

References: 

Preloria Calibration Curvefor Slwrt lived Samples 
Vogel, J. C.. Fuls, A .. Visser, E. and Becker. 8 .. 1993, Radiocarbon 35(/). p7J-86 

A Simplijied Approach lo Calibrating CU Dates 
Talma, A. S. and Voge/, J. C.. 1993, Radiocarbon 35(2), p3l 7-322 

Calibration - 1993 
Stuiver. M, Long. A .. Kra, R. S. and Devine. J. M., /993, Radiocarbon 35(/) 

Calibration of Radiocarbon Dates for the Late Pleistocene Using T/Uh Dates on Stalagmites 
Vogel, J.C., Kronfeld, J .. /997, Radiocarbon 39(1), p27-32 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
4985 S. W. 74th Court, Miami, Florida 33 I 55 ■ Tel: (305)667-5167 ■ Fax: (305)663-0964 ■ E-mail: beta@radiocarbon.com 



Bilaga 5: Fynd tabell, Klockaråkern, Umeå sn

F-nr

2 
3a 
3b 

s· 

6 
7 
8 

9• 
I 0' 

11 
1'2'

13• 
14•, 
15· 

16· 
1r 
18 

19 

20 

21 
22a 
226" 
23 
24' 
25· 

26a 
26b 
27" 
28 
29' 
30 

31 · 
32· 
33a 
336 
34 
35· 

36 
37" 
33· 

39· 
40 

ruta 

(X/Y) 
S40 276 

440 298 
440 298 

540 266 
540 261 

520 285 
499 277 
549 257 

540 265 
540 265 

509 254 
548 258 
548 258 
549 262 
548 262 

540 26S 
540 265 
497 260 

497 260 

497 260 

S10 264 
430 309 

540 276 
430 308 
519 280 

429 298 
429 298 
541 276 
530 250 
544 267 
540 258 

541 276 
519 287 
429 298 

488 281 
541 277 

479 281 
520 249 
520 249 
469 283 
53 I 249 

fynd 

nätsänke med hål, funnet under plogsulan 
håler är I 0 mm i diameter, 40 mm i yrcersca del 
bränd flinta såll fynd 
handblåsr fönsterglas 
porslin, ostindiskt? 1700-ral 
ben, obränt 
ben, brända 

eldslagni ngsfli nra 
keramik, yngre rödgods, kantbit 
keramik, yngre rödgods, olivgrön glasyr 
på insidan 
spik, järn 
spik, järn 

hästskosöm, järn 
ben, brända 
ben, brända 
ben, brända 
ben, brända 

ben, brända 
skärvstcn 
spik, järn, 2 sr 
järnbleck m hål 
keramik, gul galsyr (modern?) 
porslin 
tegel 

regel, förslaggac 
stengods, glasyr (medeltid - 1700-ral) 
regel, murbruk 
cldslagningsAinra 
brända ben 
brända ben 

fönsterglas, gröne, handblåsc. 2 birar 
keramik 
brända ben 
nirar med bleck, i undre delen av plogsulan 
scen eller bränd lera 
bränd lera el keramik av asbemyp, 2 bitar 

bränd lera 
bränd lera 
keramik, ej glaserar rödgods 
keramik, glaserat yngre rödgods 
keramik, yngre rödgods, insida olivgrön glasyr 
brända ben 

kvarcsavsbg 
brända ben 
spik 
brända ben 
omböjd spik, järn 

1-br-tj vikt 

(mm)
165xl20 1320g 

14x9x4 0,Sg 
15x4x3 0,2g 
15x4x3 0,2g 
40x34x2S l lg

23x19xll 4g 
45x29x6 
32x28xS 

40 mm lllng 
75 mm lång 

26 mm lång 

100 mm lllng 
100 mm lång 

19xl7xl0 2g 

l 5x 1 I x 1
20xl4

18xl2x8 lg 
l 8x1 lx6 lg 

l 0x l 0x3
26x18x
2lx20x5 3g 

14xl5x5 2g 

30x17 



41• 
42-' 
43f

44• 
45• 

46' 
47a 
476 
43• 
49• 
50 

51 
52 

497x260 
440 298 
529 270 
541 277 
449 230 

500 249 
499 270 

503 279 
438 280 
510 265 

503 278 
474 275 

brända ben 
bränd lera 
spik, järn 
ben 
ben 

bränd lera 
keramik, yngre rödgods, insida olivgrön glasyr 
keramik, yngre rödgods, insida olivgrön glasyr 
brända ben 
bränd lera 
bränt ben, tillsammans med skärvsrcn 

keramik, glaserad 
avslag, kvarts, osäkcn (lösfynd på skogsväg) 

50 mm lång 

24xl9x6 4g 
38x2 lxl 6g 

29xl6 
16xl lx4 lg 

Stora delar av materialet har inre ansetts vara av sådant intresse art de behöver bevaras. Det 
gäller framför allt de mycket fragmentariska brända ben som hittades samt bitar av bränd lera 
och en skärvsren. Även spik av yngre datum har kasserats. De fynd som inte kommer att ingå i 
$amlingarna har markerats med*. Övrigt material förvaras i Västerbottens museums samlingar 
till dess att beslut om fyndrilldelning har fattats. 

Alla fynd förutom 3 har påträffats i plogsulan, dvs i matjordslagret. De fynd som låg djupare 
var nätsänket (Fl), en bit bränd lera (F30) och ett tveksamt avslag (F36). Dessa låg direkt 
under matjorden. 



Bilaga 7: Markkemiska analyser. Text (metodavsnitt), kartor, tabeller. 

Roger Engelmark, Johan Linderholm, 1999. 

Bilaga 7: 1 Metodavsnirt ur rapport; Miljöarkeologisk förundersökning E 12, Umeå, Februari 1999, 
Arkeologiska institutionen, Umeå universitet) 

Metod 

Jordprov for markkarteringen har insamlats av laboraroriers personal med jordsond. Torvprover är 
insamlade med sk rysk torvborr. Prover från anläggningar for makrofossilanalys och jordkemi har 
insamlats i samband med de arkeologiska utgrävningarna. 
Samcliga prov har analyserats vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Arkeologiska institutionen, 
Umeå universitet. 
Vid provforbehandlingen torkas, ocb sållas jordproven genom 0.6 mm maskvidd före analys. 
Vid. karteringen har rvå parametrar analyserats P0 och MS: Vid analys av jordprov från 
anläggningarna har yccerligare tre parametrar bestämts. 
Organisk halc är bestämd genom glödförlust efter förbränning vid 550°C. 
Fosfarbesrämning är utförd enligt O Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriers citronsyrametod. 
Fosfathalten anges som mg P2O5/l 00 g torrvikt extraherad med citronsyra (2%), av jordprov före 
och efter oxidativ förbränning, dvs oorganisk (P0

, fosfatgrader) resp rotal fosfathalt (Prot), (se 
Engelmark och Linderholm 1995). 
Magnetisk susceptibilitet mättes med en Bartingcon MS2 med en MS2B märcell och 
susceptibiliceten anges som en SI-enhet (enhecslös) per I O gjord, (före och efter oxidativ förbränning 
vid 550°C). 



Bilaga 1. 

Markkemiska data över Rödbäcksliden. 

y X MS P' y X MS P' 

492390 80180 28 65 8 492680 79950 24 40 8 
492380 80170 39 67 8 492680 79940 25 87 8 
492390 80170 47 81 8 492680 79930 10 63 B 
492380 80160 19 69 8 492670 79920 13 77 8 
492390 80160 75 89 8 492670 79920 19 43 82f 
492380 80150 23 53 8 492660 79930 17 87 B 
492390 80150 30 73 B 492660 79940 27 70 B 
492400 80140 24 27 B 492670 79940 20 62 B 
492410 80140 10 83 B 492670 79930 155 55 B 
492410 80130 34 108 B 492660 79960 20 53 B 
492400 80150 7 51 B 492670 79960 13 36 B 
492410 80150 47 34 B 492660 79950 42 78 B 
492400 80160 24 73 B 492670 79950 25 74 B 
492410 80160 22 59 B 492660 79980 27 83 B 
492400 80170 41 77 B 492640 79940 40 62 B 
492400 80180 19 53 B 492650 79940 33 87 B 
492408 80170 27 91 8 492640 79950 137 98 8 
492420 80120 27 98 B 492650 79950 124 72 B2f 
492430 80120 32 57 B 492640 79960 15 62 B 

.,492420 80130 17 95 B 492650 79960 18 76 B 
492430 80130 29 62 B 492640 79970 28 95 B 
491420 80140 30 63 B 492640 79980 33 66 B 
492430 80140 95 85 B 492620 79960 24 60 B 
492420 80150 23 SI B 492630 79960 18 85 8 

492430 80150 16 78 8 492630 79950 26 92 B 

492420 80160 18 55 8 492620 79970 41 32 B 

492440 80140 13 83 B 492630 79970 36 55 8 
492440 80130 16 85 B 492620 79980 35 87 B 

492450 80130 18 83 8 492630 79980 22 72 8 
492440 80120 74 55 B 492620 79990 18 68 B 

492450 80120 22 35 B 492630 79990 17 80 8 

492440 80110 120 10 8 492620 80000 16 78 B 

492450 80110 57 37 8 492620 80010 12 43 A 

492450 80100 55 9 82f 492620 80020 25 40 8 
492460 80100 59 88 492600 79980 31 26 8 
492466 80097 11 8 8 492600 79973 11 91 B 
492470 80100 89 38 8 492610 79970 93 87 B 
492460 80110 37 66 B 492610 79980 24 76 8 
492470 80110 56 43 B 492600 79990 8 24 B 
492460 80120 31 136 B 492610 79990 12 90 8 
492470 80120 45 65 8 492600 80000 27 26 B 
492480 80110 42 41 B 492610 80000 13 27 B 
492480 80100 116 31 8 492590 79980 5 29 8 

492490 80100 42 40 8 492690 79930 26 74 B 

492500 80100 20 25 B 492690 79940 26 80 B 
492490 80090 19 2 A/B 492690 79950 29 66 B 
492500 80080 10 7 B 492690 79960 20 118 8 
492500 80090 42 3 B 492680 79970 40 97 B 

492510 80090 66 10 8 492680 79960 23 95 8 

492520 80070 5 4 A/8 

492700 79940 32 53 B 

492700 79950 22 61 8 



Bilaga 2. 

Markkemiska data över Bölevägen. 

X y MS Po 

492930 79700 8 76 B 

492940 79700 12 38 B 

492950 79700 14 40 B 

492950 79690 36 34 B 

492940 79690 12 42 B 

492930 79690 10 47 B 

492920 79680 13 63 B 

492930 79680 17 56 B 

492950 79680 17 55 B2f 

492960 79680 12 30 B2f 

492960 79690 13 27 B 

492920 79660 14 55 B 

492920 79670 14 55 B2f 

492930 79670 7 76 B 

492920 79650 9 30 B 

492930 79660 8 38 B 

492940 79660 19 48 B/C? 

492940 79670 9 68 B 

,A92950 79670 9 47 B 

492950 79660 7 48 B 

492960 79670 24 62 B2f 

492920 79640 12 118 B 

492930 79640 15 89 B 

492930 79650 20 62 B 

492940 79640 9 71 B 

492940 79650 16 91 B 

492950 79640 7 80 B 

492950 79650 17 96 B 

492920 79630 22 24 B 

492930 79630 8 36 B 

492920 79620 8 34 B 

492930 79620 17 24 B 

492940 79620 5 34 B 

492940 79630 8 70 B 

492950 79630 15 102 B 

492920 79610 23 68 B 

492930 79610 16 71 B 

492940 79610 7 23 B 



Bilaga 3. 

Markkemiska data över Prästsjödiket. 

X y MS Pi X y MS Pi 
I 16 512 8 101 131 585 24 82 

I 15 528 8 173 132 565 42 34 

114 544 37 65 134 545 12 136 

I I 3 564 13 120 135 525 16 58 

111 583 12 120 136 505 28 124 

110 602 25 70 147 496 19 97 

109 623 24 88 146 506 14 69 

108 643 17 77 146 516 18 106 

106 662 8 71 145 526 19 105 

104 682 8 83 144 536 17 130 

95 681 12 94 144 546 22 68 

95 681 16 73 143 556 20 78 

95 670 8 97 143 656 12 102 

96 662 12 I 13 142 576 34 62 

97 652 14 105 141 585 25 78 

97 642 15 85 140 595 23 64 

98 632 17 95 140 605 22 61 

98 622 22 75 140 615 32 25 

.. , 99 611 9 65 139 625 23 52 

100 603 17 76 138 635 27 71 

-101 593 8 38 137 645 92 92 

101 583 17 118 137 654 11 63 

102 573 25 62 136 665 10 62 

85 681 10 107 135 674 11 50 

86 660 11 99 135 684 9 76 

88 641 12 96 155 528 11 103 

127 495 17 41 156 507 15 107 

127 495 22 50 167 498 33 166 

127 495 14 70 167 498 18 41 

126 505 19 46 167 507 13 138 

126 505 13 97 166 517 14 155 

125 515 8 140 165 527 12 120 

125 525 18 80 165 538 19 113 

124 535 23 133 164 547 48 48 

124 545 15 142 163 557 16 99 

123 554 32 99 166 653 27 25 

122 564 57 149 162 577 15 15 

122 574 12 57 161 586 15 68 

122 584 9 159 160 597 20 29 

120 595 16 84 160 607 24 59 

120 605 25 56 159 616 14 63 

119 614 28 81 158 626 8 46 

119 624 25 75 157 636 7 53 

118 634 44 72 157 646 9 39 

117 643 21 69 156 655 10 56 

117 653 14 32 155 665 11 42 

116 663 13 120 155 676 9 55 

115 673 13 78 154 686 11 56 

114 683 13 134 153 696 13 86 

114 693 6 82 180 520 9 111 

125 684 27 48 180 530 11 73 

126 664 18 65 190 530 11 156 

128 644 23 54 180 540 13 50 

129 624 27 48 190 540 22 74 

129 605 16 107 180 550 25 82 

190 550 25 103 240 670 17 48 

180 560 12 104 220 660 19 70 



Bilaga 3. 

Markkemiska data över Prästsjödikct. 

X y MS Pi X y MS Pi 
190 560 11 32 200 670 55 54 

180 570 25 69 270 640 14 71 

190 580 319 124 260 660 21 84 

180 610 16 49 210 670 32 65 

180 620 15 50 190 670 30 43 

180 630 9 48 240 680 39 62 

190 630 48 50 250 670 12 57 

154 546 37 102 200 670 17 64 

153 566 17 107 270 650 15 69 

150 606 15 55 260 630 19 82 

145 685 10 57 210 690 15 76 

147 665 10 48 260 640 20 60 

149 626 21 58 180 670 15 63 

134 694 13 65 190 680 25 48 

148 645 34 53 190 700 33 62 

190 620 10 60 230 660 26 45 

180 640 9 64 180 700 21 46 

190 640 46 53 210 680 17 74 

•,; 180 650 23 45 240 660 30 82 

190 650 26 38 200 680 14 61 

,180 660 13 35 210 660 22 57 

190 660 31 47 210 640 29 76 

190 520 6 97 200 650 38 55 

190 520 10 116 200 640 40 48 

180 680 26 52 200 660 34 66 

190 690 15 76 180 690 36 46 

250 680 33 53 210 540 15 80 

220 640 27 61 210 590 32 59 

270 660 11 58 200 570 21 33 

270 630 11 74 200 530 15 110 

280 590 56 79 210 560 15 54 

280 620 16 82 200 580 94 50 

270 600 21 65 210 550 14 121 

270 610 15 53 210 580 24 128 

220 670 40 57 200 560 11 113 

270 590 43 55 200 550 22 126 

260 580 32 87 200 520 19 106 

260 620 22 81 200 590 37 60 

260 590 41 48 198 563 12 115 

260 610 14 55 200 540 12 178 

260 650 17 81 210 570 19 39 

230 680 11 59 210 530 15 66 

250 650 20 90 230 560 11 146 

220 650 20 80 250 620 26 50 

230 670 22 62 250 600 50 51 

260 680 13 76 250 610 19 55 

280 610 13 63 240 560 22 94 

220 680 11 94 220 580 21 69 

250 660 22 65 220 610 62 44 

200 690 11 37 250 630 14 57 

270 620 19 72 240 610 51 40 

260 600 36 61 220 570 29 86 

280 600 17 76 240 620 15 42 

230 610 20 50 220 550 25 81 

230 590 41 54 240 570 24 71 

220 540 15 109 250 570 48 50 

220 590 94 55 
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Karta 1. Markkartering över Rödbäcksliden, fosfathalter och magnetisk susceptibilitet. 
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Karta 2. Markkartering över lokalen Bölevägen, fosfathalter och magnetisk susceptibilitet. 
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Bilaga 7:4. Analyserade jordprover från anläggningar, Prästsjödiket. 

För översikclig analys och bedömning av analysmetod inlämnades 6 jordprover från 
Prästsjödiket. 

Markkemisk analys (P0 och MS) 

Jordprov 1, X237 Y603,8 från Anl. 1, mindre anläggning synlig i skärning av grustag. Anl. 
bestod av en rödsvan färgning, ca 30 cm i diam och 20 cm djup med enstaka skävstenar 
utanför samt rödbränd sand. Provet taget i övre lagret i anl. 
Anm. MS MS550 G Fo/o ro Ptor r-kvot
H=44,43 4 I 63 2,5 33 63 1,9

Färgbesr. Obränt mat. 
SYR 2,5/2 Mörk rödbrun 

Jordprov 5, X2 I 9 Y6 l 2, kommer från Anl. 2, slaggplats där övre lagret var brunfärgat och det 
undre var rödbränt. Provet taget från I 0-15 cm under torv. 
Anm. MS MS550 GF% PO Pror r-kvot
H=44,43 76 71 0,5 51 52 1

Färgbesr. Obränt mat. 
SYR 5/6 Gulröd 

Jqrdprov 9, X195,7 Y680,6, från Anl. 6, stensärrning, rogs på 2-3 cm djup från den plats där 
den nedstuckna dolken påträffades. 
An�, MS MS550 GF% 
Rune F 12 27 40 2 

ro 
33 

Ptot 
59 

r-kvoc
1.8 

Färgbest. Obränt mat. 
1 OYR 6/6 Brungul 

Jordprov 10, Xl01 Y660, togs i profilen från Anl. 9, en nedgrävning av oklar cyp. 
Anm. MS MS550 GF% PO Proc P-kvoc Färgbest. Obränt mat. 
H=41,67-41.42 79 78 0,9 42 62 1,5 SYR 5/6 Gulröd 

Jordprov 12, Xl05 Y595, togs i profilen från översta lagret av Anl. 5, kokgrop med cvå 
kollager. Det övre kollagret låg 20-30 cm under torven och det undre låg 55 cm under torven. 
Anm. MS MS550 GF% ro Ptot P-kvor Färgbcst.Obräntmac. 
Ur profil 67 I 06 3, 1 90 112 1.2 1 OYR 6/6 Brungul 

Jord prov 14, Xl 70 Y620, togs utanför Anl. 4, avlång kokgrop. Utanför kokgropen var en 
färgning med märklig form ur vilken jordprovet togs. 
Anm. MS MS550 GF% PO Pcot 
5cm under torv 26 48 2 29 44 

r-hot
1,5

Färgbesr. Obränt mat. 
I OYR 6/6 Brungul 

Markkemiska analyser av jordprov 1, 5, 9, 10, 12 och 14 har utförrs. Analysresultaten från Anl. 
I (jp I) och Anl 2 (jp 5) visar någor förhöjda värden fosfater och MS medan det organiska 
innehållet är lågr särskilt i det undre provet. Värdena förändras inte nämvärt vid upphettning 
till 550°C vilket visar att man sannolikt eldat i gropen. Prov från Anl. G (jp 9) har något 
förhöjda värden på fosfat och MS först efter förbränning och ger en bild av tämligen 
opåverkad podsoljord. Anl. 9 (jp 10) har höge MS värde men lite fosfat som inre förändras 
nämvärc efter förbränning. Jorden har ucsarts för upphettning. Anl. 5 (jp 12) har både höge 
fosfat- och MS värde och relativt mer organiskt innehåll vilket måsce·colkas som acr fosfarrikc 
organiskt material (mat? ) upphettats i gropen. J p 14 (An! 4) har genomgående låga värden och 
ger ingen indikation på någon påverkan. Områden med rödare jord i 82-horisonccn jämfördes 
med de normala brunröda 82-horisonrer. De senare fick den intensivare rödfärgen efter 
upphettning till 500-600°C. Normale uppnås inte så höga cemperacurer vid skogsbränder uran 
en längre rids eldpåverkan krävs. 

Makrofossilprov 

Erc makrofossilprov togs vid Anl. 6 från området runt den påcräffade dolken. Provet togs 4-5 
cm under torven. Efter Aorering visade sig prover endast innehålla rötter och råhumus. 
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°

ING 
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ANGÅENDE PROVUNDERSÖKNINGEN AV MYREN VÄSTER OM 
FORNLÄMNINGSOMRÅDET VID PRÄSTSJÖDIKET 

Ek. karta Baggböle 20K 7C 
Fastighet Kyrkobordet 1 :1 

I anslutning till provgrävningar på fast mark vid Prästsjödiket, grävdes ett provschakt i 
myren ca 50 meter väster om undersökningsområdet. Denna myr utgör en forntida sund 
mellan boplatsområdet och fastlandet. Det är högst sannolikt att fasta fiskeanordningar, 
exempelvis mjärdar och stänger, anlades här under forntiden. Dessutom borde spår av 
spångar och röjningar vara bevarade. 

Ett smalt öst-våstligt schakt ca 20m långt och i rät vinkel mot land markerades och 
testq.pes med en järnsond. Myrkanten nedanför boplatsen hittades och myrens djup 
konstaterades. ca 2.0 m. Närmast myrkanten hittades rikliga spår av kol som kan 
kopplas till aktiviteter på land. Intill myren hittades mycket skärvstenar. Längre in på 
myren på ett djup av ca 1.3 m hittades riktligt med kapade grenar eller unga träd av björk 
och al. Tydliga huggmärken kan ses. 

I jämförelse med pollendiagrammet från den intilliggande Prästsjön (Engelmark 1976, 
sid 111}, borde detta material härstamma tran Subatlantisk-Subboreal tid, dvs ca 500-0 
f.Kr.

På senare år har man uppmärksammat betydelsen av myrmarker för arkeologin. Fynden 
som påträffades vid denna preliminära undersökning av myren vid Prästsjödiket visar att 
en mera ingående undersökning måste göras. 

-�
NoelBroa�
Institutionen för arkeologi
Umeå universitet
901 87 Umeå

090 786 55 42
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