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Fig. 1. Ekonomisk karta 20K 7c. 
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Fig. 2. Vägverkets arbetsplan.
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INLEDNING 

Med anledning av den nya vägdragningen av Europaväg 12, väster om Umeå 
stad, har Västerbottens museum efter beslut av Länsstyrelsen, fått i uppdrag av 
Vägverket att tillsammans med Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet 
utföra en förundersökning och en slutundersökning av ett boplatsområde på 
södra sidan av Umeälven. Området kallas hädanefter "Bölevägen". 

Ytterligare ue områden förundersöktes under fältsäsongen 1998. Att ovan 
nämnda område även slutundersöktes föranleddes av Vägverkets önskan, att få 
tillgång till platsen så fort som möjligt. De övriga förundersökta områdena 
redovisas i "Rapport över arkeologisk förundersökning av lokalerna 
Prästsjödiket, Klockaråkern, Bölevägen och Röbäcksliden". 

Publika insatser gjordes i form av ett pressmedelande, vilket resulterade i 
tidningsartiklar och TV-inslag. Undersökningsplatsen visades for allmänheten 
efter annonsering i lokalpressen. Efter avslutat fältarbete producerades en 

• .. , mindre utställning. Resultaten av undersökningarna finns också översiktligt
r�dovisade i tidskriften "Västerbotten" nr 2, 1999.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 

Området "Bölevägen" ligger på södra sidan av Umeälven, strax norr om 
nuvarande väg mot Klabböle. Marken består till stor del av sandig tallhed i 

plana, mindre avsatser nedanför det i sydväst liggande Lidberget. Bitvis är 
området fullständigt stenfritt, men på enstaka platser finns block och berg i 
dagen. Inom området finns gamla nipor och uttorkade bäckraviner. Hela 
området sluttar mot älven i norr. 

Undersökningsområdet är ca 4000 m2 stort och består idag av ett kalhygge. 
Hela området är genomkorsat av markberedningsfåror och några mindre vägar. 
Skenhälla är vanligt, likaså en väl utvecklad bleke, vilken även påträffas i gropar 
som uppenbarligen är relativt nya. Området är beläget 44-50 m över havet. 

"Bölevägen" ligger i ett område som under stora delar av förhistorien utgjort 
Umeälvens mynningsområde. Ett, ur många synvinklar, attraktivt område. 

Den tidigare kända fornlämningsbilden i Umeälvens mynningsområde kan 
sammanfattningsvis sägas domineras av stenåldersboplatser belägna på den 
norra sidan av älven på nivåer mellan 40 och 60 m över havet. I samma område 
har ett antal lösfynd påträffats. Flertalet av dessa är av scen och dateras 
typologiskt till neolitikum (senare delen av stenåldern) och tidig bronsålder. 

Söder om älven har kända boplatser och lösfynd nästan helt saknats. I 
Röbäcksområdet är dock många förhistoriska gravar kända. De är belägna ca 
35 m över havet. I samma område och på samma nivå har på senare år även en 
flertal kokgropar påträffats. 
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TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Av tidigare arkeologiska undersökningar bör nämnas Umeå universitets 
undersökningar av kokgropar och en grav i Röbäcksområdet (Andersson 1994a 
och Andersson 19946). Kokgroparna daterades till 800-300 fKr och graven 
till tiden kring Kristi födelse. 

På norra sidan av älven har boplatser undersökts (Broadbent 1984, Ramqvist 
1987, Rachje 1991). 

De arkeologiska undersökningar som redovisas i denna rapport har föregåtts 
av en arkeologisk utredning av det 7 km långa exploateringsområdet. Vid 
utredningen påträffades 15 fornlämningar, varav en är det område som här 
benämns "Bölevägen". "Bölevägen" beskrivs i utredningsrapporten som ett 
80 x 30 m stort boplatsområde, inom vilket måttligt med skörbränd sten syns i 
markskador. I området registrerades även två boplatsgropar. 

··• ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

.• Dnr Lst beslut: 220-5772-1998 (förund.) och 220-9034-1998 (slutund.)
Ekonomisk karta: 20K 7c
Fastighet: Röbäck 6:28 och 6:29
Koordinatsystem: Rikets koordinatsystem
Höjdangivelser: Rikets höjdsystem
Fältarbetet utfördes tiden: 980817-980828 (förund.) 980914-981002 (slutund.)
Dagsverken: 45 (förund.) resp 54 (slutund.)
Undersökt yta: 43 m2 (förund.) resp 91,25 m2 (slutund.)
Analyser: Helene Wallander, Norrbottens museum, har anlitats för osteologisk analys av
benmaterialet
Beta Analytic lnc. Florida, har anlitats för 14C-datering av kol.
Dokumentationsmaterial: Förutom det i rapporten redovisade dokumentationsmaterialet finns
ytterligare ritningar, diabilder och svartvita fotografier. Allt arkivmaterial förvaras i
Västerbottens museums arkiv.
Fynd: Förvaras, i väntan på fyndfördelning, på Västerbottens museum AB, Vbm nr 92 438
Grovdatering: Äldre bronsålder-äldre järnålder

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Inom boplatsområdet Bölevägen slutundersökres tre delområden. Åtta 
påträffade anläggningar har tolkats som enklare härdar. Anläggningarna var 
0,55-3,5 x 0,75-2,4 m stora. En var rund till formen, två var oregelbundet 
ovala, fyra var ovala och en var närmast rund. Alla bestod av stenar som delvis 
var skörbrända, förhållandevis stora och låg ganska glest. Endast en av härdarna 
hade en tydlig form. De andra verkade vara mer slumpmässigt ihoplagda. 
Anläggningarna saknar egentliga kollager och ordentlige rödbrända områden. 

Dateringarna spänner över en tid som är 1 540 år lång, under vilken lokalen 
måste ha använts åtminstone vid tre tillfällen: ca 1700 f Kr, ca 800 f Kr och 
350-300 f Kr. Anläggningarna har legat mellan 9 och 28,4 m över dåvarande
havsyta.

Fyndmaterialet, vilket var mycket begränsat, bestod av avslag samt två 
fragment av flintforemål och ett fragment av ett förarbete av skiffer. 
Avslagsmaterialen var kvarts, kvarcsit, skiffer, flinta och dålig kvarts/kvartsit. 
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Fig. 3. Centrala delen av boplatsen "Bölevägen" från SÖ. 

Varken skiffer eller flinta är lokala bergarter. Kärnområdet for röd skiffer 
ligger i inlandet. Flinta finns närmast i Skåne, Danmark eller Ryssland. 
Därmed berättar fyndmaterialet om någon form av kontakter. Flintbitarna är 
väl utnyttjade, antingen utgör de fragment av redskap eller av mycket små 
avslag, dvs restprodukter efter finbearbetning av flintredskap. Skifferavslagen 
som tillvaratagits antyder dock att föremål även tillverkats på lokalen. 

Vid en jämförelse av fyndmaterialet med tidigare kända fynd från 
undersökningsområdets närmsta omgivning, stämmer de väl överens. De 
dominerande redskapsmaterialen är kvarts, skiffer och flinta. Detta gäller både 
fynd från boplatser och lösfynd. 

I delområde två och tre påträffades avslagsmaterial av mycket dålig 
stenkvalitet (kvarts/kvartsit), slagna med hantverksmässigt mycket dålig teknik. 
På många av dessa avslag var delar av stenens ytskikt kvar. Det dålige 
bearbetade stenmaterialet från "Bölevägen" har en geografiskt närliggande 
parallell i stenmaterialet från boplats Raä 493 vid Umedalens sjukhus; en 
boplats som förutom redskap av dåligt stenmaterial innehöll asbestgods, 
järnslagg och bränd flinta. 

Ungefär 7 mil norr om Umeå, i Mårcensfäboda, Nysätra sn, har en boplats 
som daterats till 900-500 f Kr undersökts. Här tillvaratogs asbestgods samt 
stenredskap av dålig kvalitet tillslagna med hantverksmässigt dålig teknik 
(Forsberg 93/94, muntligt Sanell). 

Ytterligare paralleller finns från norra Ångermanlands kust. Där har påträffats 
två boplatser med delvis likartat fyndmaterial av dåligt tillslagna stenredskap 
gjorda av dåligt stenmaterial. Den ena boplatsen har daterats till förromersk 
järnålder och den andra till romersk järnålder. På den senare finns stenarnas 
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Fig. 4. Umeälvens mynningsområde för ca 3800 år sedan (40 m över havet). 

ytskikt kvar på en stor del av fyndmaterialet. Detta har uppfattats som om 
redskapen skulle ha tillverkats för tillfälligt bruk av material som funnits nära 
till hands (Lindqvist 1992). Detta fyndmaterial av dålig kvalitet tillhör 
sannolikt ett sammanhang som i tid sträcker sig från yngre bronsålder till och 
med äldre delen av järnåldern. Den dåliga stenbearbetningstekniken har tolkats 

som ett tecken på att mecallhantering varit känd (Lindqvist 1992). 

Av de frågor som ställdes inför slutundersökningen har flertalet kunnat 

besvaras. 
Boplatsen har kunnat sättas i relation till andra fornlämningar i trakten, 

samtidigt som den har bidragit till att öka kunskapen om hur Umeälvens 

mynningsområde utnyttjades under förhistorien. 

Anläggningarna inom undersökningsområdet "Bölevägen" är belägna 48,40-

49,60 m över havet. Om lokalen nyttjades när den låg i anslutning till 

stranden, måste detta ha inträffat 2500-2400 f Kr. De tre kolprover som 
analyserats visar dock att platsen använts senare. De daterade härdarna har 

anlagts en bit ovanför den dåvarande havsytan, men på grund av den bitvis 

branta sluttningen har de ändå inte legat långt från vattnet. 
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Fig. 5. Umeälvens mynningsområde för ca 2300 år sedan (20 m över havet). 

När det undersökta området var strandbundet var det beläget vid en mindre 
vik, på en stor, mot norr exponerad udde vid en stor havsvik (fig. 4). Samma 
förhållande bör ha gällt när den äldsta daterade härden, anläggning 1, var i 
bruk. Sträckan över till andra sidan av bukten var då ca 2,5 km. Det utsatta 
läget kan inte ha varit lämpligt för en boplats av den typ som går under 
benämningen basläger (Forsberg 1988). 

Vid tidpunkten för de yngre daterade härdarna, anläggning 5 men främst 
anläggning 2, har havsviken grundats upp till ett smalt sund, ca 250 m brett. 
Då bör platsen ha utgjort det bästa stället, för både djur och människor, att 
korsa älvmynningen (fig. 5). 

Det finns mycket som styrker antagandet att platsen har utnyttjats under 
korta tider, men vid upprepade tillfällen. Anläggningarnas karaktär ger ett 
tillfälligt intryck. Den mycket begränsade mängden fynd, ben och annat avfall 
talar också för att det är en plats som använts under kortare perioder. Även det 
svaga utfallet av den miljöarkeologiska prospekteringen antyder detta. 
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Det begränsade antalet avslag talar för att man inre tillverkat föremål på 
platsen utan snarare bearbetat föremål i mycket liten utsträckning. De två 
samlingarna av dålig kvarts/kvartsit, med utsidan av stenen kvar, har tolkats 
som om man, lite slumpartat, har provar materialet i lokala kullerstenar. 

Anläggningarna, av vilka ingen syntes ovan torv, ligger som ovan nämnts 
förhållandevis tätt i de relativt små ytor som har undersökts. Detta skulle 
kunna innebära att det även på ytorna utanför undersökningsområdet finns 
likartade anläggningar. 

Om ovanstående resonemang stämmer, att platsen har många likartade 
lämningar, att den har varit väl utnyttjad men under kortare perioder, bör 
förutsättningarna här varit goda för någon annan typ av verksamhet än som 
basläger. Den bör tillhöra den grupp av boplatser som går under benämningen 
aktivitetslokal (Forsberg 1988). Kanske har området nyttjats som fiskeplats eller 
som säljägarplats. Vistelsen på lokalen skulle även kunna ha ett samband med 
det fångstgropssystem som sträcker sig mellan älven och Lidberget och som 

. ligger ca 250 m öster om undersökningsområdet Bölevägen. Huruvida detta 
.. , sammanfaller i tid med de undersökta härdarna kan förhoppningsvis klargöras 

v.id en framtida undersökning. 
Geografiskt närliggande och tidsmässigt relativt samtida är några fornläm

ningar som undersökts i Röbäcksområdet. Våren 1993 undersöktes tre kok
gropar. De ligger kring 30 m över havet och har 14C-daterats till 800-400 fKr 
(Andersson 1994a). I samma område undersöktes våren 1994 ytterligare en 
kokgrop samt en stensättning med kista (Andersson 19946). Kokgropen låg 
ca 33 m över havet och daterades med l 4C-metoden till 500-300 f Kr. Sten
sättningen låg 35 m över havet och daterades med 14C-metoden till Kristi födelse. 

På Mariehem i Umeå finns en undersökt fornlämningslokal med kuströsen 
och skärvstenshögar. Kulturlager i skärvstenshögarna har gett dateringar från 
äldre bronsålder in i järnålder. I lager som daterats till förromersk järnålder 
påträffades makrofossil av korn och åkerogräs (Forsberg 93/94). 

Ytterligare en tidsmässig parallell finner man i de gravar vid Yttertavle, Umeå 
sn, vilka undersöktes våren 1996. En stensättning och ett röse undersöktes. De 
låg ca 24 m över havet. Den ena daterades med 14C-metoden till 375-35 f Kr 
(Goldhahn 1996). 
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FÖRUNDERSÖKNINGEN 
Det primära målet med förundersökningen var att utreda fornlämningens 
karaktär och omfattning. Resultaten från forundersökningen skulle ligga till 
grund för bedömningen av en eventuell slutundersökning. Förundersökningen 
genomfördes enligt den undersökningsplan som upprättats av Västerbottens 
museum och Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet i maj 1998. 

Målsättning 

Förhoppningarna inför förundersökningen gällde att få svar på frågor rörande 
övergången från jakt- och fångstekonomi till jordbruk och boskapsskötsel och 
att studera älvens mynningsområde som boplatsmiljö samt hur landhöjningen 
påverkat denna. Förhoppningar fanns även att få större klarhet i sammanhangen 
kring gravarna i Röbäcksområdet. 

Metod 

•.,. Inom området "Bölevägen" hade inte någon miljöarkeologisk prospektering 
i;ttfötts i samband med utredningen. För att fa ett bredare undedagsmaterial 
inför förundersökningen gjordes därför m�trkkemiska provtagningar i området 
innan grävningarna påbörjades. Jordens magnetiska susceptibilitet (MS) mättes 
samt jordens fosfathalt. Förhöjda värden skulle tyda på mänsklig aktivitet. 

Vid fältarbetets början fanns rikets koordinatnät utlagt över området i 20 m2 

rutor. Fältarbetet inleddes med att en förtätning av koordinatsystemet gjordes 
till 10 m1 rutor. Därefter karterades ytan med hjälp av manuellt awägnings
instrumenr. En områdesplan upprättades i skala 1:200. 

All avtorvning och grävning utfördes manuellt, delvis beroende på att 
området var så kuperar, delvis beroende på att den sandiga marken var lös och 
lätt skulle skadas av en tung maskin. 

De många markskadorna i form av markberedningsraror gav en god inblick i 
var aktivitetsytorna låg. 

Undersökningsytan fördelade sig på sex ,4 m2 schakt, ett 6 m2 schakt och 
resterande i 1 m2 rutor. Eftersom arbetet giick betydligt långsammare än 
beräknat grävdes fler och mindre rutor än ,de större rutor som urspungligen var 
planerat. Detta gjordes för att sprida provrutorna över ett så stort område som 
möjligt trots tidsbristen. Den sammanlagda undersökta ytan blev 46 m2

, alltså 
betydligt mindre än de beräknade 160 m2

• 

Placeringen av undersökningsrutorna valdes delvis utifrån resultaten av den 
miljöarkeologiska prospekteringen, delvis utifrån vad som bedömts som bra lägen i 
den kuperade terrängen samt utifrån det som syntes i markberedningsrarorna. 

Fårorna var 0,8-0,9 m breda, 0,05-0,1 m djupa och låg på ett inbördes 
avstånd från varandra på 1,5-2 m. Fårorna. gick i nordväst-sydöstlig riktning. 
Vid sidan om farorna var torvlagret dubbellc. 

Under hela förundersökningen användes jordsond. 
Samtliga undersökningsytor grävdes i lager om 0, 1 tn, flertalet i två lager 

samt några betydligt djupare. Det översta lagret grävdes med skärslev och 
sållades (5 mm masktäthet). Det undre lagret grävdes med skärslev och sållades 
inre eller grävdes med spade och sållades. 
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FÖRUNDERSÖKNINGEN 
Det primära målet med förundersökningen var acc utreda fornJämningens 
karaktär och omfattning. ResuJtaten från förundersökningen skulle ligga till 
grund för bedömningen av en eventuell slurundersökning. Förundersökningen 
genomfördes enligt den undersökningsplan som upprättats av Västerbottens 
museum och Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet i maj 1998.

Målsättning 

Förhoppningarna inför förundersökningen gäJlde att få svar på frågor rörande 
övergången från jakt- och fångstekonomi till jordbruk och boskapsskötsel och 
att studera äJvens mynningsområde som boplatsmiljö samt hur landhöjningen 
påverkat denna. Förhoppningar fanns även att få större kJarhet i sammanhangen 
kring gravarna i Röbäcksområdec. 

Metod 

·., Inom området "Bölevägen" hade inre någon miljöarkeologisk prospektering
y.rföm i samband med utredningen. För an få ett bredare underlagsmaterial
inför förundersökningen gjordes därför markkemiska provtagningar i området
innan grävningarna påbörjades. Jordens magnetiska suscepcibilitet (MS) mättes
samt jordens fosfathalt. Förhöjda värden skulle tyda på mänskJig aktivitet.

Vid fältarbetets början fanns rikets koordinatnät utlagt över området i 20 m2 

rutor. FäJtarbetet inleddes med att en förtätning av koordinatsystemet gjordes 
till 10 m2 rutor. Därefter karcerades ytan med hjälp av manuellt avvägnings
instrument. En områdesplan upprättades i skala 1 :200. 

All avtorvning och grävning utfördes manuellt, delvis beroende på att 
området var så kuperat, delvis beroende på act den sandiga marken var lös och 
lätt skulle skadas av en cung maskin. 

De många markskadorna i form av markberedningsfaror gav en god inblick i 
var akcivicecsytorna låg. 

Undersökningsytan fördelade sig på sex 4 m2 schakt, ett 6 m2 schakt och 
resterande i 1 m2 rutor. Eftersom arbetet gick betydligt långsammare än 
beräknat grävdes fler och mindre rutor än de större rutor som urspungligen var 
planerat. Detta gjordes för att sprida provrutorna över ert så store område som 
möjligt trots tidsbristen. Den sammanlagda undersökta ytan blev 46 m2

, alltså 
betydligt mindre än de beräknade 160 m2 • 

Placeringen av undersökningsrucorna valdes delvis utifrån resultaten av den 
miljöarkeologiska prospekteringen, delvis utifrån vad som bedömts som bra lägen i 
den kuperade terrängen same utifrån det som syntes i markberedningsfårorna. 

Fårorna var 0,8-0,9 m breda, 0,05-0, 1 m djupa och låg på etc inbördes 
avstånd från varandra på 1,5-2 m. Fårorna gick i nordväst-sydöstlig riktning. 
Vid sidan om farorna var corvlagrec dubbelt. 

Under hela förundersökningen användes jordsond. 
Samtliga undersök.ningsytor grävdes i lager om 0, 1 m, flertalet i två lager 

samt några betydligt djupare. Det översta lagret grävdes med skärslev och 
sållades (5 mm maskcäther). Det undre lagret grävdes med skärslev och sållades 
inre eller grävdes med spade och så1Jades. 
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Resultat 

Inom undersök.ningsområdet, vars begränisning verkade stämma väl överens 

med den uppskattning av områdets ucscräickning som gjordes vid utredningen, 

förekom sparsamt cill måttligt med skörb1ränd sten. Boplatsen tolkades 

preliminäre som en boplats av mer tillfällig karaktär. Tre delområden som var 

fynd tätare än det övriga området kunde mskiljas (fig. 6). 
Område 1 ligger 48,3-48,7 m över havet. Här syntes ett femtontal 

skörbrända stenar i markskador. I det öppnade 4m2 schaktet (X916 Y599) 

framkom ca 6 liter skärvscen, fem avslag �tv röd skiffer samt en slagen bit av grå 
skiffer. I rutans sydvästra hörn var skärvstenen koncentrerad i flera lager. Här 
påträffades även nämnda avslag. För att avgränsa området grävdes rvå 1 m2 

rutor, väster respektive sydväst om ruta 1. I nord, nordväst och nordöst 
avgränsas området av en srrandvall .  

Område 2 ligger 48-50,5 m över havet: (mellan X920-940 och Y630-664). 
Mängden skörbränd scen varierar i scigskärningar och markskador mellan 
enstaka till måttlige. I en 4m2 ruta påträffades 5 1 skörbränd sten. Vid X920 
Y640 hade ett jord prov visat på förhöjda fosfatvärden (100). I närheten av detta 
påcräffådes ecc bränt ben och ett avslag av kvarts. 

Område 3 ligger 48,3-49,7 m över havet (mellan X930-938 och Y686-690). 

Här påträffades skörbränd scen i en provg:rop vid utredningen. Ca 4 m söder 
och l m öster om provgropen togs en I m2 ruta upp, vilken innehöll 4 1 
skärvsten samt 12 st avslag av dålig kvarcs/kvarcsit. 8 m öster om detta 

öppnades en 1 m2 provruca som var helt fyndcom. Även 10 m söder om den 
fyndförande rutan öppnades en ruta som var fyndtom. 7 m söder och 1 m 
öster om den fyndförande rutan öppnades ytterligare en I m2 ruta, vilken 
innehöll 2 skörbrända stenar. Fynden och de skörbrända stenarna låg nästan 
utan undantag i lager 1 (-10 cm). 

De två anläggningarna som som vid ut.redningen registrerades som 
boplacsgropar kunde vid förundersökning;en avföras som möjliga 
fornlämningar. Den ena, som såg ut som en socfärgad nedgrävning, bestod av 
etc tunt skikt av burnus och annan mörkfärgad jord som hängde ned över 
kanten av en scigskärning. Den andra bedömdes vara en naturbildning efter art 
ha undersökes till hälften (fig. 8). 

Inga nya anläggningar påträffades. Det enda som liknade en anläggning var 
den scenpackning av skörbränd scen som påträffades i det sydvästra hörnet av 

ruta I inom område 1. 
Inget kol påträffades i säker kontext för l 4C-datering. 
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Fig. 6. 
Områdesplan över "Bölevägen", 
upprättad av nna Kekkonen 
och Anders Bergvall 980817-18. 
Upprättad i skala 1 :200, förminskad. 
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Fig. 7. Terrängbild över boplatsområdet "Bölevägen". 
Höjden över havet varierar mellan 42,6 m och 51, 18 nn. 

ca 60 m 
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SLUTUNDERSÖKNING 

Med resultaten från förundersökningen som grund, bedömde Länsstyrelsen att 
det behövdes en slucundersökning av boplarsområdet "Bölevägen" innan 
ingrepp i fornlämningen kunde göras. Slutundersökningen utfördes efter en av 
Västerbottens museum upprättad plan, under riden 980914-981002.

Målsättning 

Slutundersökningen förväntades bekräfta eller förkasta tolkningen av 
''Bölevägen'' som ett boplatsområde, vilket nyttjats vid flera tillfällen men 
under relativt korta perioder. 

En av de primära målsättningarna med slutundersökningen var att datera de 
olika akrivitetsyrorna för att fl svar på om de faller inom en förhållandevis kort 
tidsperiod eller om de tillhör vitt skilda epoker. 

En datering skulle även berätta om pl.ntserna har använts när de låg precis vid 
havet, eller när stranden och havet genom landhöjningen hamnat en bit bort. 

'·' Vidare ger en åldersbestämning en möjlighet att relatera lämningarna till andra 
(ornlämningar i närheten av undersökningsområder. 

Resultaten från slutundersökningen skulle ge ökad kunskap om hur 
människan utnyttjat Umeälvens mynningsområde under förhistorien. 

Metod 

Slutundersökningen koncentrerades till de tre delområden som kunde urskiljas
vid förundersökningen.

I delområde 1 undersöktes 8 m2 i anslutning c:ill den fyndförande 4 m2 rutan.
J delområde 2 grävdes först ett 24 m långt och 1 m brett sökschakt i öst

västlig riktning. Därefter öppnades en 17 m2 stor yta i ansluming cill detta.
I delområde 3 öppnades 30 m2 som rilllsammans med två kvadrarmererrutor

från förundersökningen bildade ett 32 m2 stort schakt. I anslutning till detta
öppnades ytterligare 12,25 m2 under arbetets gång.

Vid slutundersökningen undersöktes c:otalt 91,25 m2
• Detta är 24,75 m2 

mindre än planerat, vilket berodde på det oväntade antalet anläggningar som
framkom.

Sökschaktet i delområde 1 grävdes med spade och sanden sållades (5 mm 
sållduk). Det grävdes i två lager om vard,era 0, 1 m. De övriga ytorna grävdes i 
fyra 0,05 m lager med undantag av några begränsade ytor som grävdes djupare. 
I de fyndförande rutorna grävdes de tre översta lagren med skärslev och 
sållades, därefter med spade och sållning eller skärslev utan sållning. De 
fyndlösa rutorna (de som saknade både fynd och skörbränd sten) grävdes i två 
lager med skärslev och sållning, därefter :spade och sållning. 

Resultat 

Vid slucundersökningen av boplacslokale:n "Bölevägen" undersöktes tre 
delområden. I dessa påträffades sammanlagt åtta anläggningar. Samtliga har 
tolkats som enklare härdar (i anläggningsbeskrivningama har sakords
benämningen dock varierat mellan härd, skärvstenssamling och stenpackning). 
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I schaktets nordöstra hörn fanns anläggning 1, vilken tolkades som en 
enklare härd. 

Även i schaktets sydvästra hörn fanns ett större antal stenar av vilka ungefär 
hälften var skörbrända. Dessa sammanfö:11 delvis med ett område med brända 
ben. I övrigt var schaktet relaåvt fritt från skörbrända stenar. 

Inom den undersökta ytan framkom sammanlagt 44 st avslag, varav 25 av 
kvarts, 15 av dålig kvarrs/kvansit, tre av flinta och ett av kvartsir. Även ett 
mycket litet fragment av ett retuscherat flincforemål tillvaratogs. Den totala 
vikten var 49,5 g. Avslagen påträffades på ett djup av 0,01- 0,15 m under 
torven. De koncentrerades till rvå områden. En stor del låg inom X930-93 l 
Y637-638 samt i ruta X932 Y638. De l '5 avslagen av dålig kvarts/kvarcsit 
påträffades i den nordvästra delen av ruta X932 Y636 och X933 Y636. Nio av 
dessa har delar av scenens ytskikt kvar. 

Brända ben påträffades inom X930-931 Y634-635 på ett djup av -0,1- -0,2 
m under torven. Flertalet av benen var irnkapslade i skenhälla. 

Ytorna med avslag sammanföll inte mc:d den skörbrända stenen. Skenhälla 
fanns kring de brända benen och under anläggning 1. 

Fig. 10. Anläggning 1, delområde 2, från S. 

Delområde3 

Delområde tre utgör undersökningsområdecs öscligasce del. Områdets norra 
halva sluttar kraftigt mot norr. Vid sluru1ndersökningen öppnades ett schakt 
som räckte ytan mellan de provrucor som innehöll avslag och skörbränd sten, 
en 30 m2 stor yta. För acc avgränsa de anläggningar som påträffades under 
arbetets gång öppnades ytterligare 12,25 m2

. Sammanlagd undersökningsyca i 
delområde 3 blev därmed 44,25 m2 (fig. 15). 
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Fig. 11. Delområde 3 från SSV. 

På yran framkom sex anläggningar bestående av relativt likartade 

stensamlingar av varierande mängd skörbränd sten. Två har klassificerats som 
härdar, tre har klassificerats som skärvstenssamlingar och en har klassificerats 

som stenpackning. Skillnaderna i klassificering har berott på anläggningarnas 
form och hur tätt stenarna legat. Alla anll äggningarna bestod dock av en 

blandning av skörbrända/icke skörbrända stenar, vilka varierar i storlek mellan 

0,03 och 0,28 m. Förhållandevis många stenar har en storlek som ligger mellan 
0,1 och 0,15 m. 

Vid -0, 15 m under torven gav anläggning 5a intryck av att fortsätta väster 

om schaktkancen varvid schaktet utvidgades. Anläggning 56 framträdde ca 0,03 

m under torven. Den tolkades som en se:parat anläggning. 

Gemensamt för anläggningarna var också att de brända stenarna inte var så 

hårt brända, vilket stämde väl överens med avsaknaden av rödbrända ytor i 

anslutning till anläggningarna och den mycket sparsamma mängd kol som 
påträffades. 

De avslag som tillvaratogs vid förunde:rsökningen i ruta X930 Y687 var inte 

spridda utanför denna ruta. Endast ett avslag av flin ca (F37) och ett fragment 

av bränt ben (F52) påträffades vid slutundersökningen. Flintavslaget låg mellan 

anläggning 5a och anläggning 6. 

I övrigt var ytan mellan anläggningar.cia relativ stenfri. Förutom spridda 

fläckar med sot fanns dock rvå svagt rödbrända fläckar i schaktets östra kant vid 

-0,05 m under torven.
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Fyndmaterialet 

Fig. 12. 
Delområde 3 från N. 
I förgrunden syns 
anläggning 3. 

Fyndmaterialet består till största del av avslag (85 se). Endast tre fynd var 
ytterligare bearbetade. De senare utgörs �tv en del av etc förarbete av mörkgrå 
skiffer med spetsoval genomskärning och sekundär bearbetning, en del av ett 
retuscherat flinrspån samt en flincbic med retuscher - ett fragment av ett 
oidentifierbart föremål. 

Stenmaterialet består av kvarts, kvarcsit:, skiffer, flinta och dålig kvarcs/kvansic. 
Alla avslag av skiffer låg i anläggning 2, i delområde 1. Här påträffades även 

ecc fragment av ert retuscherat flinrspån. 
De avslag som var av bra kvarts låg alla i delområde 2, förutom ett liret 

splitter som påträffades vid förundersökningen i ruta 5. I delområde 2 fanns 
även ert stort avslag av fin kvarcsic same tre avslag av flinta och ett fragment av 
ett flincföremål. 

Avslag av dålig kvarcs/kvartsic påträffades i delområde 2 och 3 (de i delområde 3 
tillvaratogs vid förundersökningen). På fllera av dessa syns delar av stenens 
utsida. Förmodligen är de slagna ur kulle:rstenar direkt på platsen. De låg 
koncentrerade inom två mindre områden. 

I delområde 3 fanns, förutom den ova:n beskrivna dåliga kvarcs/kvartsicen, 
även ett flintavslag. 

Till fyndmacerialet räknas också de tillvaratagna benfragmenren (totalt 16,16 g). 
Dessa har endast kunnat bestämmas till fiskben och däggdjursben. 
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Analysresultat 

14C-analys 

Tre kolprover for 14C-datering skickades till Beta Analytic Inc. i Florida. 
Nedan redovisade årtal är kalibrerade värden med 1 sigmas standardavvikelse. 
Detta innebär att sannolikheten att dateringen ligger inom angivna period är 
68 %. 

K2, från anläggning 1, datering 1750-1670 fKr (Bera-124256). 

K8, från anläggning 2, datering 385-34S f Kr och 310-210 f Kr (Bera-
124257). 

Kl 1, från anläggning 5, datering 825-7915 fKr (Beta-124258) . 

. ,, Två av anläggningarna har därmed dateras till bronsåldern och en av 
anläggningarna till förromersk järnålder. Se bilaga 7-9. 

Osteologisk analys 

Sex påsar med ben, sammanlagt 16, 16 g, skickades till Helene Wallander, 
Norrbottens museum i Luleå, för osteologisk analys. Antalet fragment var 122 
st, med en genomsnittlig vikt på 0, 13 g. 

Fjorton hela eller delar av fiskkotor ha.r kunnat identifieras, från relativt små 
fiskar, förmodligen sik. Resten av benma1rerialet är däggdjursben, kanske sälben. 
För ytterligare uppgifter om benmaterialet se bilaga I 0. 

Fosfatanalys och MS 

Över undersökningsområder cogs 38 jordprover. Fosfatanalysen av dessa visade 
förhöjda värden centralt över området med två värden över 100 p0

, vilket tyder 
på en fosfatproducerande aktivitet om äni inre så intensiv eller långvarig. MS
bilden är mer splittrad med ue områden med något högre värden som kan 
tolkas som någon form av markupphettning. 

Makrofossilanalys 

Två jordprover for makrofossilanalys, nr 7 och nr 8, från anläggning Sa har 
analyserats. Resultaten är tämligen likartade for bägge proverna. De visar en för 
podsoljord normal markkemi. För ytterligare uppgifter om den 
miljöarkeologiska undersökningen se bilaga 11. 

Den miljöarkeologiska förundersökningen och mak.rofossilanalysen utfördes 
av Miljöarkeologiska laboratorier vid Arkeologiska institutionen, Umeå 
universitet. 
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Fig.14. 
Schaktplan över delområde 2, 
upprättad av Susanne Sundström 
och Moa Lorentzon, 980921. 
Nivå: -0, 1 m under torven. 
Upprättad i skala 1 :20, förminskad. 

� 
0 

D 

+49,'

j 

.:i, 

• 

::· 

• 

+49,81

() 

; 



v> 
I 

V 
I 

I 

I 

V 

I 

I 

I 
___ ..J 

• 

".)' 

0 

. , 

I 

•

• 
•

• • 

+49,99 

• 

.. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

0 

I>, 

lm 

------
X935 

Y640 

+49,50

+49,67

' 

X930 

Y640 

N 



,., 

N 

Fig. 15. 
Schaktplan över delområde 3, 
upprättad av Maria Lindeberg, 
Hanna Oscarsson och Roger Lidman 
980925. Nivå: -0,05 m under torven. 
Upprättad i skala 1: 10, förrn inskad. 
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Anläggningsbeskrivningar 

Anläggning 1 

Härd, oval, 1,1 x 0,8 m (NV-SÖ) av 0,03-0,15 m stora stenar, av vilka flertalet 
var skörbrända. Stenarna låg relativt glest, 0-0,06 m från varandra i ett till två 
lager. Anläggningen påträffades direkt under torven och fortsatte ner till ett 
djup av 0, 17 m under torven. Den bestod av totalt 20 liter skörbränd scen. Vid 
0,05 m under torven snittades anläggningen och den södra delen grävdes bort. 

Mellan och under stenarna påträffades kol. Ett kolprov samlades in (K2), 
vilket skickades for analys. Ingen rödbränd yta kunde iakttagas i eller kring 
härden. Inte heller påträffades några fynd i anläggning 1. Det hade dock bildats 
skenhälla under härden. Datering: 1750-1670 f Kr. 

Fig. 16. 

X933,80 

Y638,25 

+49,60 -

V 

Sektionsritning över anläggning 1 från S. 

X933,80 

Y639,75 

-+49,60 

ö 

Uppräuad av Moa Lorentzon 980923. Nivå: -0,1 m under torven. Upprällad i skala 1 :10, förminskad till 
skala 1 :20. 

Anläggning 2 

Skärvstenssamling, oregelbundet oval, 1,7 x 1,2 m (NV-SÖ), av 0,02-0,2 m, 
företrädesvis ca 0,05 m stora stenar. Dessa låg relativt glest, 0-0, 17 m från 
varandra. Uppskattningsvis var tre fjärdedelar av stenarna skörbrända. 
Anläggningen bestod av sammanlagt ca 20 liter skörbränd scen. Alla avslag och 
all skörbränd sten låg 0- -0, 1 m under torven. 

Under stenarna insamlades ett kolprov som skickats för analys (K8). Här 
syntes också tre mindre (0,08-0, 15 m stora) rödbrända fläckar. Vid -0, I m 
under torven var anläggningen bortgrävd. Datering: 385-345 f Kr. 
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Fig. 17. 
Sektionsritning över anläggning 2, från N. 
Upprättad av Anders Bergvall 980818. 
Skala 1 :20. 

Anläggning 3 

X916 

Y598 

-+48,78 

V 

Skärvstenssamling, oregelbunden, 3,5 x 2,4 m (NV-SÖ), av 0,03-0,1 S m 

(företrädesvis 0, 1-0, 15 m) stora stenar, av vilka ungefär hälften var skörbrända. 
Stenarna låg utspritt och glest, 0-0,23 m från varandra på en sluttande yta. 

Sammanlagd mängd skörbränd scen var ca 11 liter. Endast ett fatal stenar; i 
anläggningens sydöstra del, låg djupare än -0, 1 m under torven. Vid -0,2 m 
under torven var hela anläggningen bortgrävd. Mellan och under stenarna 
fanns mycket sparsamt med träkol (Kl I). 

Anläggning 4 

Härd, oval, 1,2 x 0, 7 m (N-S) av 0,03-0, 15 m scora, delvis skörbrända stenar. 
Stenarna låg på ett avstånd av 0-0, 15 ro från varandra. Vid 0,05 m under 
torven snittades anläggningen varvid hälften grävdes bort. I profilen syntes 
anläggningen som ett 0,08 m tjockt lager av delvis skörbrända stenar. Under 
anläggningen fanns ett upp till 0, 1 m tjockt lager av skenhälla. 

Precis väster om anläggningen syntes en 0, 15 m bred (upptill) och 0, 18 m 
djup, mörkfärgning av sot, kol och humus (Kl3), vilken framträdde på ett djup 
av ca 0, 1 m under torven och tolkades som en rot. Inga fynd påträffades i eller 
kring anläggningen. Inte heller syntes någon rödbränd yta i anslutning till 
härden. 
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Anläggning 5a 

Skärvstenssamling, oval, 1,5 x 1 m (NV-SÖ) av 0,02-0, 15 m (företrädesvis 
0,05-0, 1 m) stora, delvis skörbrända stenar. Över anläggningen lades en profil 
varvid anläggningens nordligaste del grävdes bort. Här bestod anläggningen av 
ett lager sten. Stenarna låg glest, 0-0,3 m från varandra. Precis öster om 
anläggningen påträffades ert avslag av flinta (F37). 

+49,57 -

Fig. 18. 

X929,85 

Y687, 17 

Sektionsritning över anläggning Sa och anläggning b från N, upprättad avlina Kekkonen 980925. 
Nivå: -0,05 m under torven. Upprättad i skala 1:10, förminskad till skala 1 :20. 

X929,85 

Y685,00 

Vid forcsacc undersökning av anläggningens södra del ändrade anläggningen 
form och utsträckning. Vid -0, 15 m under torven var den mer koncentrerad, 
0,7 x 0,5 m (N-S). Denna del av anläggningen fortsatte ner till ett djup av 
0,35 m under torven. Bleke och rötter fanns med ner i botten av anläggningen. 
I och kring anläggningen fanns mycket skenhälla. Anläggningen bestod av 18 
liter skörbränd sten samt 10 liter övrig sten. Inga fynd eller någon rödbränd yta 
kunde iakttagas. 

I anläggningens undre del fanns fläckar med kol. Tre kolprov insamlades 
(K9-Kl 1), varav etc skickades för analys (Kl 1). Datering: 825-795 f Kr.

Anläggning 5b 

Härd, oval, 1 x 0,8 m (NNÖ-SSV) av 0,03-0, 15 m stora, cill stor del 
skörbrända stenar som låg 0-0,07 m från varandra. Anläggningen syntes ca 
0,03 m under torven och fortsatte ner till ett djup av 0,25 m under torven. 
Den sammanlagda mängden skörbränd sten var 25 liter. Kring och under 
härden fanns skenhälla. Varken kol, fynd eller rödbrända ytor påträffades i eller 
i anslutning till härden. 
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Anläggning 6 

Skärvstenssamling, oregelbundet oval, 0,9 x 0,75 m (NÖ-SV), av 0,02-0,1 m 
stora, delvis skörbrända stenar som låg 0-0,16 m från varandra. Anläggningen 
bestod sammanlagt av 4,5 liter skörbränd sten. En profil lades i östvästlig 
riktning varvid den norra delen av anläggningen grävdes bort. Varken fynd, kol 
eller rödbrända ytor påträffades i anslutning till anläggning 6. Under 
anläggningen fanns fläckar med skenhälla. 

Anläggning 7 

Stenpackning, närmast rund, 0,55 m i diameter av 0,3-0, 15 m stora, delvis 
skörbrända stenar, vilka låg på ett inbördes avstånd av 0-0,06 m från varandra. 
Den sammanlagda mängden skörbränd sten var 2 liter. En profil lades i öst
västlig riktning och anläggningens norra halva grävdes bort. Under 
anläggningen fanns ett upp till 0,3 m tjockt lager skenhälla. Varken kol, fynd 
eller rödbrända ytor påträffades i eller i anslutning till härden . 
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N r  Koordinater 
I 931/638 
21 933/638 

-

31 931,2/635,2 
5 930,75/637,30 
6 931,10/637,25 
7 930/686,2 
8 916/599 
9 929/685 

10 929/685 
I I 929,6/684,93 
12 936/688 
13 932/688 
14 932/685 
J 5 929,6/685,5 

Kolprover 

Lager 
lager I 
under härden 
lager 3 
lager I 
lager I 
lager 3 

�ger2 
lager 3 
lager 3 
lager 3 
lager 2 
lager I 
lager 6 
lager 2 

Anmärkning 
-0,05 m, recenc lager
under AI, i sken hälla
-0, 15 m, vid br. ben
-0,05 m, recent lager
-0,05 m, reccnc lag�
-0, 15 m, osäker� i anl.
-0, 1 m, under skärvst en

- -----

-0,1- -0,15 m, A5, i rosrjord
-0, 1- -0, 15 m, AS, i blekjorden
-0,15m,A5
-0, I m, A3, m ellan och under stenar

I -0,05 m, i rosrjordcn 
---

-0,3 m, i hum us, precis väster om A4
-0,05- -0, I m, osäkert, i bleken

Skärvstensprover 

Nr Koordinater Nivå 
I 933/638 0--- -0, I m 

Anlägg n ing 
Al 

-f-

2 915/697 
-- --

3 929/685 

N r  Koordin ater 
11916/598 
2 915.6/592,8 
31 915,6/592,8 
4 915/598.5 
5 933/638-39 

-1-

6 933/639 
7 929/685-86 
8 929/685 
9 932/685-86 

10 932/685-86 

-0,05- -0, I m A2 
-0,05- -0, I m A5 

Jord prover 

Nivå Anmärkning 
lager I bland skärvsren 

-

48,2m .  ö. h. i mörkfärgning 
48,2 m .  ö. h. i mörkfärgning_ 
-0,05- -0,07 A2 

vid de brända benen 
-0, 1- -0, 15 Al 
-0, 1- -0,15 A5 
-0,05- -0,J AS 

-

-0, 1- -0, 15 A4 
-

-0,05- -0, I A4 
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w 

N 

Nr 

I
--

3 
5 
6
--

10 
13 
15 
18 

Prov rutor av intresse 

Koordinater Fynd Skärvs ten 

916/598 4 avslag av röd skiffer 6 liter 
_J_ 2 SI 935/669 

-

919/641 1 avslag, ert bräm ben 17 st 
934/636 1 5 .5 liter 
930/687 14 avslag av kvarrs/kvarrsic 4 liter 

I 937/689 2 st 
930/650 I 6 S{ 

923/650 I 18 SI 

Anmärkning 
-

Skärvstenen koncentrerades rill rutans SY-hörn, där den låg i flera lager 
Skärvsrencn påträffades i lager I 
Förhöjda fosfarvärden 
De Aesra skärvscenarna påträffades i material från en markberedningsfåra 
Avslag�påträffades bland skärvstenen, helt i lager 1 
lag� 
lager 1 
lager I 

-



c.,., 

c.,., 

Nr 

Fl 
F2 

F3 

F4 

F5 
F6 

F7 

F8 
F9 
FIO 
Fil 
Fl2 
Fl3 
F14 
FIS 
Fl6 
FI7 
FIS 
F19 
F20 

Koordinater Niv� 

i mark.skada 
!917/597,40 

-

i mark.skada 
1_216.15/598,90 i bleken -

916/598 i blcken 

916/598,9 lager I 
920/461 lager I 
922/641 lager 2 
934/636 u�lager
930,58/687.58 under torven
930,9/687.52 lager I
930/687 lager I
930, 76/687 ,42 u ndcr torven
930,48/687,59 under torven 

-

930,74/687,40 under torven
930,53/687,54 lager I
931,70/639,10 
,_ ___ ---

laget 2
930/637 lager I 
930/649 lager 4
930/638 under torven
920/687 lager I 

,, 

Fynd lista

Sakord Material 

µ,_vsl_:1_&__ t kvarcs -

förarbete skiffer 
---

avs!:i_g_ _ skiffer 
-

avslag skiffer 

avslag skiffer 
avslag kvarcs 
brnnda ben 
avslag?, ben kvarcs 
avslag kvam/kvamit 
avslag kvarcs/kvarcsit 
avslag kvam/kvamit 
avslag kvarcs/kvamit 
avslag kvarts/kvarts it 
avslag? kvarcs/kvamit 
avslag kvarcs/kvamit 
avslag kvarcs 
avslag kvartsit 
avslag? kvarcs 
avslag kvarcs 

grönsten 

Längd mm Bredd mm Vikt g 
- -

Antal 

I st. 
- - ----

49 36 3,1 I SI. 
21 Il 0,5 I st. 

-

5-17 4-10 I 5 St, 

I st. 
16 9 2 I St. 
6 6 0,5 I SL 
8 4 0,5 I I st. 
10-15 6-13 3 3 St. 
26-35 20-29 14 3 St. 
12-21 9-17 4 4 St. 
14 13 I I st. 
34 22 7 I SL 
29 15 4 I se. ---- - -

8 7 0,5 I st. 
9 5 0,5 I st. 
9-12 7 2 I st. 
15 6 I I st. 

I 9-21 6-14 2 2 St. 
15-18 5-15 3 2 st. 

-

-

Anmärkning -
utredning, avföres 

·--

förundersökning 
forunders�ning 

---

förundersökning 
förundersökning, förkommet, 
+48,51 

---

förundersökning 
förundersökning 
avföres 

-1--

avföres 

- --

--

--

-

-· 

- -

-0,05--0,1 m
-0,05 m-

I avföres
--

•0,05 m



l,J 
-1:> 

Nr 

F21 
F22 
F23 
F24 
F25 
F26 
F27 
F28 

F29 
F30 
F31 
F32 
F33 
F34 
F35 
F36 
F37 
F38 
F39 
F40 

Koordinater Nivå Sa kord 

930,5/637 se� _-J av slag --- - -932/638 �g
93 l-932/638,5-639,5 avslag 
930/638 
932/638 

f-- ---930.90/637.08 
-930,4/637 .7 
932,71636.3 
931/637 
930/638 
930/637 
930,35/637,92 
930/637,5-638 
930/642 
932,83/636,06 
930.30/637,93--928/689 
932/635 932.76/636,29 
933,05/636, 17 

�g.:!:.!_ __ 1 avslag_
-1--

1 lagcr I
�er 1 

I 
--tl!�� ger 2 

lager 2 
I lager 2

laiter 2 
I lager 2 

� ��g 
avslag 
avslag 

I avslag
I avslag 
I avslag
I avslag 

- avslag 
�It--

I avslag?
-�g�_--av�
__J_ avslag 
___Ll!g� avslag 

-1-
av slait 

lager 2 avslag 
lager 2 avslag 

; 

Fynd lista 

Material 

kvarrs - - -Ainra 
kvans 
kvans � Ainrn 
kvarn 
kvans -Ainra 
kvans 
kvans -kvans 
kvarrs 
kvarrs 
kvans 
kvam/kvartsit 
kvans 
Ainta 
kvans/kv:msir 
kvam/kvarrsit 
kvans/kvarrsit 

Längd mm Bredd mm Vikt g 

28 17 4 
Antal 

1 st.- - __ ,_ 
8 6 
9 6 
lS-21 16-16
10-13 8-9
23 14 

l.l__�o 
8 +L 6-7 . 3-4 19 11 
11-12 6-7
6-12 5-11

,- --14 9
21 19 
11-33 9-25
13 10 -�--12 G -12 10 
6-12 4-12
9-19 6-16 

0,5 1 st. 
0,5 1 St. -- . -4 1 St.--f-1 1 sr. -2 1 st.
3 I SI.
0,5 I st.- -0,5 2 st.- l 1 SI.- l 2 st.
1,5 4 SL - --0,5 I S{. 
6 l st. 
23 6 St.·-f-0,5 l SL 
0.5 l st. 
0,5 1 SL --·2 5 st. 
5 4 st. 

-

-

Anmärkning 

1-0,05 m
dJlfyndnorra delen av rutan

l-

1 ·0,05 m --sillfynd
-0,03 m
-0,05 m
-0,0� -0,04 m
-0,1 m
-0,05--0,1 m
-0,05--0, I m
-0,05- -0, I m

-0,l m
+49,75 m.ö.h.
+49.96 m.ö.h.--0,05 m
+49,73 m.ö.h.
+49,73 m.ö.h.

- -
---

--

---



..., 
u, 

Nr 

F41 
F42 
F43 
F44 
F45 
F46 
F47 
F48 
F49 
F50 
F51 
F52 
F53 
F54 
F55 
F56 
F57 
F58 
F59 
F60 

-· ..•.

..... .. 

........ 

........ 
....... 

........ 

--······· 

•· 
...... 

Koordinater Nivå 

931/638 -tlager3
930/637 lager 3 
930/636 lager 3 

-931/637 lager 3 
933.95/639,50 �ger I 
915/598 lager I-..2.!2_1598 

-
lager I

930/63.5 laeer 3 
_._231� lager 3 
�634 

---�ger3 
931/635.3 _,____ lager 3 
930/686 lager 2 
930/635 lager 4 
931/635 lager 4 
915/598 lager 2 
929/686 laeer 2-916/597 

'-
la1?.er 2

915/598 I 917/597 1 laeerl 
930/638 Under corven 

·-

-

Sakord Material 

kvarts ._avslag 
-- -� avslag 

avslag? 
avslag 
avslag 
rer. spfo. 
avslag 
brända --brända 

--brända 
brända 
brända 
brända 
brända 

,_:vslag_? ___avslae 
avslag 
avslag 

...... avslag __rc:c. förem:11 

kvarts 
kvarcsir 
kvarts 
kva.rrsir 
Ainra 
skiffer 
ben 
ben 
ben 
ben 
ben 
ben 
ben 
kvarts 

I Ainra 
skiffer 
skiffer 

I skiffer 
Ainra 

Fyndlista 

Längd mm 

G-10 
4-25
13
11-12
40. 30
31-34 

10 ---

38 
11 
13 
35 
16 
19 

; 

Bredd mm Viktg 

3-7 0,5 --4-12 3-8 0,5
7-9 I
30 10
20 4

11-15 2

7 0.5 
I- - -

20 3
. 7 0,5 

7 &--- ---13 2 

8 0,5 
16 1 

Antal 

2 sc. 
6 se. 
I st. 
2 sr. 
I sr . 
I sr. 
2 sr. 
I sr. 

1 sr . 
� 1 sr. 

I sr. 
'-I sr. 

I St. 
I sr. 
1 sr. 
1 sr. 
I st. 

I 1 sr. 
I st. 

--·-
--� -

Anmärkning 
-0,15 m
- ---0,15 m
avföres
-0,15 m

-

-

--

--i 
-- - -

---

---

1-0,05 m
-0,02 m
-0,04 m
-0,15 m ---0, 15 m, södra
-0, 15 m, sydöstra

........ +49,85 m .ö.h. --0.07 m. A6
-0,2 m

----0,2 m
-0. I m, avföres

.__ ----0, I m, funnen i
�--0,05-0,I m 

-0,0.5 m --fraem enr 



CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

(Variables:Cl3/Cl2=-26.9:lab mult.=1) 

.,, 

Laboratory Number: 

Conventional radiocarbon age: 

Calibrated results: 
(2 sigma, 95% probability) 

Intercept data: 

3600 

lntercept of radiocarbon age 
with calibration curve: 

1 sigma calibrated results: 
(68% probability) 

3-120 ± -10 BP 

+ 

� 3500 
� 
a, 
IJ' 
.. 

� 3-100 
u 
0 

..er 

3300 

Beta-124256 

3420 ±40 BP 

cal BC 1860 to 1845 and 
cal BC 1775 to 1620 

cal BC 1705 

cal BC 1750 to 1670 

t 
3200 -l....--OL-�-....r::=••llllllll••c::::::::::=2----�--..'.......--_j

1500 1900 

References: 

1800 17(0 
cal BC 
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1600 

/loge/, J. C., F11/s, A .. Visser, E. and Becker, B., /993, Radiocarbo11 35(/), p73-86 

A Simplijied Approach to Calibrati11g Cl 4 Dates 

Talma, A. S. and Vogel. J. C., 1993, Radiocarbo11 35(2). p3 I 7-322 

Calibratio11 - 1993 

St11iver, M., long, A .. Kra, R. S. and Devine, J. M .. /993, Radiocarbon 35(/) 
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4985 S. W. 74th Court, Miami, Florida 33155 ■ Tel: (305)667-5167 ■ Fax: (305)663-0964 ■ E-mail: beta@radiocarbon.com 



CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

,,, 

CL 

,. 

,. 

(Variables:Cl3/Cl2=-27:lab mult.=1) 

Laboratory Number: 

Conventional radiocarbon age: 

Calibrated results: 
(2 sigma, 95% probability) 

Intercept data: 

Intercept of radiocarbon age 
with calibration curve: 

Beta-124257 

2260 ± 50 BP 

cal BC 400 to 185 

ca! BC 370 

1 sigma calibrated results: 
(68% probability) 

caJ BC 385 to 345 and 
ca! BC 310 to 210 

2260 ± !:O BP 

2500 

2100 

2300 

2200 

100 200 200 100 

cal BC 

References: 

Pretoria Calibration Curvefor S/1ort lived Samples 

Vogel. J. C .• Fuls. A., Jlisser, E. and Becker, B .. /993. Radiocarbon 35(/), p73-86 

A Simplijied Approach to Calibrating Cl 4 Dates 

Ta/ma. A. S. and Vogel, J. C., 1993. Radiocarbon 35(2). p3 I 7-322 

Colibratiot1. /993 

Stuiver, M .. long, A .. Kra, R. S. at1d De"ine, J. M., 1993. Radiocarbon 35(1) 
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

,., 

,0 

a 

(Variables:C13/C12=-27.4:lab mult.=1) 

Laboratory Number: 

Conventional radiocarbon age: 

Calibrated results: 
(2 sigma, 95% probability) 

Intercept data: 

2800 

2700 

2600 

2500 

Intercept of radiocarbon age 
with calibration curve: 

1 sigma calibrated results: 
(68% probability) 

2650 ± E"O BP 

900 EOO 

Beta-124258 

2650 ± 50 BP 

cal BC 890 to 780 

ca! BC 810 

ca! BC 825 to 795 

700 

ca! BC 

References: 
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

t'O 

a: 

(Variables:C13/C12=-27.4:lab mult.=l) 

Laboratory Number: 

Conventional radiocarbon age: 

Calibrated results: 
(2 sigma, 95% probability) 

Intercept data: 

2800 

2700 

2600 

2500 

Intercept of radiocarbon age 
with calibration curve: 

1 sigma calibrated results: 
(68% probability) 

2650 ± !:O BP 

900 EOO 

Beta-124258 

2650 ± SO BP 

cal BC 890 to 780 

cal BC 810 

cal BC 825 to 795 

700 

c:al BC 

References: 
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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, Rö bäcksliden 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. Sanlillanlagt rör det sig om 180 fragment till en vikt av 25 .29 gr, 
snittvikten per benfragment 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 kunnat identifieras är människa, säl och fisk. Någon närmare bedömning 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 anledning av detta 
kan sägas att djuret förmodligen bar 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
snittvilcten 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 bar gått att urskilja ett antal fragment från säl. Det är två kotkroppar, en del av
ledytan 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 bar inte kunnat göras pga brist på referensmaterial. Resterande benfragment
kommer alla från däggdjur. Det är mycket sannolikt att övrigt påträffat benrnaterial 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, El2, Umeå sn 1998 

(först anges påsens beteckningar) 

art/fam/kJass skelettelement 

I 04/656, -10 cm, såll fynd vid rödbränt 

homo indet 

193.5/682.95, z44.19, A6, F24 

homo indet 

antal 

5 

7 

vikt, gr 

0.26 

0.79 

kommentar 

insidan har 

homostrukt, 

spongiosan 

finns kvar 



7.2 Röbäcksliden, Umeå sn 1998 

art/fam/klass skelettelement 

684/948, omr 4, ånl 1 
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, anl 3 
phocidae sp cramum 
phocidae sp vertebrae, corpus 
phocidae sp phalanx Il, dx, hel 
mammalia indet 

7.3 Bölevägen, Umeå sn 1998 

a rt/fam/klass 

x930/y635, -15 cm, F48 
mammalia 

skelettelement 

craruwn 
mammalia indet 

antal 

9 

2 

l 
2 
20 

I 

l 
8 

antal 

3 

x93 l/y635, -15 cm, F49, SV hörnet, södra halvan, sållfynd 
mammalia indet 83 
x931/y634, -15 cm, F50, SÖ delen, sållfynd 
p1sces sp vertebrae 

mamrnalia indet 
x931.2/y635.3, z49.85, -15 cm, F51 
mamrnalia 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 

0.13 

0.52 

4.31 

25.29 gr 

kommentar 

kommentar 

mycket små 
kotfragment 



8. Ordförklaringar

homo 
phocidae sp 
pisces sp 
mammalia 
indet 
dx 

cranium 
vertebrae 
corpus 
scapula 
cavitas glenoidalis 
phalånges/phalanx 
spong1osa 

människa 
säl 
fisk 
däggdjur 
obestämbart 
dexter, höger 

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


