
 Rapport
över slutundersökning av kokgrop och stensättning på lokalen 

Prästsjödiket, RAÄ 600, Umeå sn och kn, Västerbottens län

Kulturhistoriska undersökningar

Berit Andersson
april 2000



1

1. INLEDNING

Den arkeologiska slutundersökningen av en stensättning och en kokgrop 
på Prästsjödiket, RAÄ 600, Umeå sn, föranleddes av en planerad ny 
sträckning av Europaväg 12. 1997 utfördes en utredning av vägsträckan 
(Sandén, Sundström 1999) och under 1998 förundersöktes fyra lokaler; 
PRÄSTSJÖDIKET, KLOCKARÅKERN, BÖLEVÄGEN och RÖBÄCKSLI-
DEN (Lundberg 1999). Samma år slutundersöktes lokalen BÖLEVÄGEN 
(Sundström 1999). Regeringen avslog dock den föreslagna sträckningen 
av E12 över Röbäcksslätten och den planerade, större slutundersökning-
en av ytterligare två lokaler påbörjades inte. 
Under förundersökningen 1998 vid Prästsjödiket framkom en tidigare 
okänd fornlämningstyp som var ovanligt fyndrik.
Undersökningen innebar att bevarandeförhållandena för fornlämning-
arna hade förändrats och Vägverket ansökte därför om tillstånd för slut-
undersökning av två av de nio anläggningar som påträffats.
De anläggningar som har slutundersökts är en avlång kokgrop (A 4) 
5,5m lång och 1,2m bred, samt en 5,5 x 4m stor stensättning, som ej var 
synlig ovan mark, och som hade frilagts under förundersökningen (A 6). 
1999 års slutundersökning utfördes efter en av Västerbottens museum 
upprättad plan, under tiden 990531 – 990707.

1.1 Områdesbeskrivning

Området utgörs av en sydvästsluttande, sandig tallhed direkt norr om 
nuvarande Europaväg 12 och väst om väg mot Hissjö. I väster begränsas 
det tidigare förundersökta området av en mindre myr. Ca 3 000 m2  i 
den nord-östra delen har använts för grustäkt. Mindre täktgropar före-
kommer över stora delar av fornlämningsområdet. Över området går en 
kraftledning, och flera skogsvägar genomkorsar skogsområdet. Platsen 
är bevuxen med gles tallskog och undervegetationen består av ljung, 
lingonris, mossa och lav. 
Områdets S, SV och V 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 dia-
meter, som svagt planar ut mot NÖ. Ytterligare en liknande sänka finns 
25 m längre mot öst, utanför undersökningsområdet.
De undersökta fornlämningarna ligger i områdets östra del som innefat-
tar en lägre plan yta i höjd med E 12, en terrass där kokgropen ligger och 
en höjd-platå på vilken stensättningen ligger. Området är sandigt med 
enstaka inslag av  decimeter- och  halvmeterstora stenar nedanför terras-
sen där sanden är betydligt mörkare rödfärgad än på övriga ytor. 
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1.2 Landskapsformer och vegetation under förhistorien

Under de förhistoriska perioder som området har utnyttjats har landska-
pet skiftat, 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 undersökningsom-
rådet en liten ö, ca 350 m i diameter, belägen 500–700 m öst om fast-
landet. 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 två öar längre söderut (se fig 3). Under denna period har vattnet 
fortfarande täckt den lilla Prästsjön,  belägen 200 m  SV om undersök-
nings-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 om-
gärdat Prästsjön utom i NÖ där ett sundtränger in söderifrån. Förbin-
delsen 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 se-
diment avlagrats i strandzonen. Längre mot öst är övervägande sand.
Under de perioder som havet har legat alldeles intill undersökningsom-
rådet har det alltså inte varit fast land. Ca 1000 f Kr, dvs när havet legat 
30 m över nuvarande nivå,  hör området till fastlandet och Prästsjön har 
isolerats från Bottenviken. Närmsta havsstrand låg då ca 500 m bort. 
Avståndet till havet ökar sedan successivt, framför allt mot öst och sydöst 
där hela området vid vikingatid har stigit upp till Umeälvens nuvarande 
fåra förutom i en vik som låg vid bostadsområdet Västerslätt. Mot söder 
förändrades avståndet till vatten inte nämvärt, i och med att den smala 
vik som nu är Umeälvens flöde, har mycket brant stupande nipor. Av-
ståndet var ca 2 km.
Av en pollenanalys från Prästsjön (Engelmark 1976:111) framgår att före 
1300 f Kr är området beväxt med framför allt björk och al. Även tall var 
vanlig och fram till 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 ett 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 avverk-
ning av  barrträd för att gynna lövträden som gav foder till djuren under 
vinterhalvåret. Granen ökar åter snabbt 200 år senare när odlingsspåren 
försvinner, men den minskar igen 500
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 e Kr när pollen från cerealia återigen visar sig i pollendiagrammet, den-
na gång mer permanent (Engelmark 1976).

Figur 1. Umeälvens mynningsområde vid 40 meter över nuvarande havsnivå, ca 1800 f. Kr.
Platsen Prästsjödiket bestod vid den tiden av en mindre ö. Topografisk karta 20K NV.

1.3 Topografi och fornlämningsmiljö

Lokalen Prästsjödiket är belägen 36–40 m över dagens havsnivå. Den ut-
gjorde en mindre ö NÖ om Umeälvens mynningsområde när vattenstån-
det stod 40 m högre än i dag. Området är relativt flackt och består av fin-
korniga sediment med ett litet inslag av sten. Stora delar av omgivande 
områden utgörs idag av odlingsmark. 
Tidigare var två lokaler belägna på bronsåldersnivåer kända i området (se 
fig. 3). RAÄ 493, Umeå sn vid Umedalen undersöktes 1991 och innehöll 
bl a keramik och ett fåtal avslag (Rathje 1991). Vid RAÄ 479, Umeå sn, 
hade tidigare lösfynd i åkermark påträffats. RAÄ 479  är belägen ca 35 m 

N

1000 m
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Fig 2. Plan över undersökningsområdet från 1998 års grävningar vid Prästsjödiket. A6 (stensättning) och A2 
(slagg) ligger på en platå över hela NO delen av undersökningsområdet , 39-40 m ö h. A4 (lång kokgrop) 
och A8 (slagg) ligger på en terrass, 38 m ö h. Övriga ytor i S och V består av mycket plana markområden 
som når 36-37 m ö h. 

A6 stensättning
N

A4 lång kokgrop

A5 rund kokgrop

A2 slagg

A8 slagg

A7 härd

20 m
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Figur 3. Vy över lokalen Prästsjödiket. På bilden syns den terrass där den avlånga kokgropen anlagts. 
Terrassen ligger i en sydsluttning. Foto från väst.

1.4 Tidigare undersökningar

Vid 1998 års förundersökning hade kokgropen (anl. 4) frilagts till ca 25% 
och stensättningen(anl. 6) hade frilagts helt. I anläggning 4 hade det 
konstaterats 
att den bestod av en skärvstenspackning, dock hade inte något kollager 
konstaterats. Vid anläggning 6 hade fynd av en flathuggen dolk av brec-
ciekvarts, 3 flathuggna spetsar av varierande material samt ett spetsfor-
mat föremål och en skrapa framkommit. I stensättningen påträffades 
även brända ben som möjligen är från människa(se Lundberg 1999). 

På samma lokal påträffades under förundersökningen en rund kok-
grop, , som 14 C daterats till 815-770 f. Kr. (Beta 124260), två mindre 
brända ytor med slagg samt enstaka skörbrända stenar. En härd med 
spridda skärvstenar avtorvades men undersöktes ej.

2. MÅLSÄTTNING

Enligt planen för slutundersökningen var målsättningen att erhålla en 
datering av den ovanligt långa kokgropen för att, om möjligt, utröna hu-
ruvida kokgropars form även har en kronologisk koppling. En liknande 
kokgrop i Tåme (RAÄ 643, Byske sn) har tidigare undersökts och date-
rats till 1000-talet e Kr (Sundquist, L & Nygren, K: 1993). I anslutning 
till kokgropen i Tåme fanns en sten i varje hörn vilka kan härstamma 
från någon typ av överbyggnad. Det bedömdes därför som nödvändigt att 
även undersöka en större yta runt kokgropen för att avgöra om ytterligare 
konstruktionsdetaljer kunde finnas.
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ytterligare anläggningar kunde finnas i närheten. Läget för anläggning 
6 är mycket speciellt, den är belägen i kanten av en svacka på en höjd. 
Svackan där stensättningen ligger är rundad, men fortsätter i riktning 
mot NO. Utifrån nivåkartor framtagna vid förundersökningen har sten-
sättningen legat på en dåtida holme. I dagsläget tolkas anläggningen 
som en grav och det var därför viktigt att undersöka resten av svackan 
samt de närmaste omgivningarna för att finna lämningar efter aktivite-
ter som kan ha samband med graven. De påträffa-de människobenen är 
obrända men de i utkanten är brända och en bålplats kan finnas i närhe-
ten. Pilspetsarna och dolken kan tolkas som gravgåvor men det kan även 
finnas andra gravgåvor i form av mat vilket makroanalyser kan påvisa.  I 
anslutning till stensättningen kan det även finnas andra konstruktions-
detaljer såsom gropar, rännor, stolphål, stenrader eller bengömmor. Om 
kol fanns i anläggningen skulle en 14 C  datering utföras för att få en 
bekräftelse på gravens ålder, som hittills bedömts utifrån fynd samt höjd 
över havet. Flatmarksgravar från bronsålder är tidigare okända i Övre 
Norrland och anläggningen bör därför grävas med största noggrannhet. 
Makrofossilanalys kan svara på om det finns förkolnat material i anlägg-
ningen. Osteologisk analys av ytterligare benmaterial kan svara på om 

N

Raä 479

Prästsjödiket

500 m

Raä 493

Figur 4. Ekonomisk kartan 20K 7c och 8c, där områden lägre än 35 meter över havet har gråtonats. 
Prästsjödiket ligger nu på en större ö mycket nära land och den blivande Prästsjön. 
Två fyndlokaler ligger på öarnas västspets.
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rödfärgning med skärvsten och brända ben, och från anläggning 8, 
rödbränd yta med slagg, inskickats för termoluminiscense datering. 
Medel för dessa analyser har beviljats av HSFR.

En mera övergripande målsättning var att genom dateringar kunna re-
latera kokgropen och stensättningen till övriga tidigare kända lämningar 
och till övriga lämningar inom området påträffade vid förundersökning-
en. Kunskapen om bronsålderns och järnålderns samhälle i Västerbot-
tens kustområden är genomgående bristfällig.

3. METOD

Kokgrop

Runt kokgropen avtorvades ett 32 m2 stort område vilket grävdes med 
skärslev och allt material sållades. Torven i området runt kokgropen av-
lägsnades för hand och de övre lagren grävdes därefter med skärslev i 
tekniska lager om 0,05 m. Två profiler utsparades, en tvärgående profil 
och en längsgående. De översta 0,05 m rensades bort och sållades. De 
mindre runda stenarna i det översta 0,05 m togs bort utan att ritas, de 
kom sannolikt från sentida täktverksamhet. För att avgöra kokgropens 
konstruktion har gropen i möjligast mån grävts i lager  om 0,1–0,15 m 
tjocklek beroende på stenstorlek. Den längsgående profilen ritades och 
fotodokumenterades efter 0,2 m nedgrävning, varefter den avlägsnades. 
När den undre stenpackningen framträdde rensades den västra halvan 
fram först för att jämföra hur mycket som sandats över genom tiden. 
Varje lager har ritas och avvägts samt fotodokumenterats. Den västra 
delen av kokgropen har grävts ner till steril mark och den östra delen 
har endast grävts med till stenpackningens början. För att fastställa kok-
gropens ålder och innehåll har prover för 14C analys och vedartsanalys 
insamlats. Efter avslutad undersökning återställdes kokgropen.

Stensättningen

Resultaten från 1998 gjorde att anläggningen antogs vara en grav. I syfte 
att erhålla spår av nedgrävningar lades en 0,5m bred korsprofil i SV-NO 
samt 
NV-SO genom anläggningen. Hela stensättningen samt ett mindre om-
råde S och NO om anläggningen har undersökts, total yta 75 m2. Under 
1998 hade en 42 m2  stor yta undersökts och ett ca. 0,05 m tjockt lager 
bortgrävts. Vid 1999 års undersökning avtorvades ytterligare 33m2 runt 
stensättningen och i svackans lägst belägna delar. Därefter grävdes ytter-
ligare 3 lager om 0,05 m över hela ytan. Närmast profilerna nedgrävdes 
0,5–1m till vad som bedömdes som steril sand varefter profilerna ritades. 
Därefter undersöktes även de ca 0,5 m breda profilytorna.

Stensättningen har rekonstruerats genom att alla stenar numrerades 
på undersidan och markerades på plan. Efter utförd undersökning har 
stenarna lagts tillbaka. Då fornlämningstypen inte är synlig ovan mark 
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4. RESULTAT

De båda slutundersökta anläggningarna, en kokgrop (A4) och en sten-
sättning (A6) ligger på 38–40 m över havet på en sandig platå beväxt 
med gles tallskog. 

Kokgropen var 5,8 m lång och 1,2 m bred och bestod av tre lager med 
skärvstenar som låg på ett upp till 0,2 m tjockt kollager. Kokgropens da-
tering har kalibrerats med 1 sigma till 665 (690) 775 e Kr. En vedartsbe-
stämning av sex kolstycken visar att alla kommer från tall. Då stockarnas 
tjocklek varierade mellan 0,05–0,12 m kan inte träden ha alltför hög 
egenålder.

Stensättningen bestod av en 6,5x5 m stor (NV–SÖ), närmast rektangu-
lär, stenläggning av ca 230 stenar. Stenstorleken är väldigt varierad och 
av de större stenarna har vissa flat ovansida. De mindre stenarna är of-
tast runda. Stenarnas placering är inte jämn inom anläggningen utan 
det finns koncentrationer av stenar, antydan till cirklar och områden som 
är stenfria. Fynden utgörs av sju flathuggna spetsar, 0,05–0,07 m långa, 
i skilda råmaterial, ett 0,11 m långt bronsblad samt en uddel av brons. 
Vidare påträffades fem skrapor och större avslag eller ämnen främst av 
brecciekvarts men även kvarts och kvartsit. Tio platser med mindre bitar 
av harts återfanns främst NÖ om stensättningen. Både stenarnas place-
ring och fyndens lägen, framför allt spjutspetsarna som återfanns ned-
stuckna med spetsen nedåt tyder på att anläggningen till största delen är 
intakt och fynden hittade in situ. Inga störningar av större grad har san-
nolikt inträffat sedan den anlades.

Det fyndförande lagret var i medeltal ca 0,25 m varefter orörd mark 
vidtog. Fynden framkom dels i anläggningens centrala delar samt NO 
om sten-sättningen. En koncentration av mycket fragmentariska ben 
återfanns centralt i stensättningen. Den totala vikten var endast 3 gram. 
Analyser av tandfragment visar att de kommer från minst en, troligen två 
yngre personer, ett äldre barn och en yngre vuxen.

En bit harts från 1998 års undersökning, vilken låg inom anläggning-
ens centrala delar, har daterats och en kalibrering (1 sigma) visar att sten-
sättningen anlagts under perioden 1750–1590 - 1570–1520 f. Kr. Inom 
anläggning 6 påträffades två mindre anläggningar, 6:2 och 6:3, båda be-
står av nedgrävningar med okänd funktion. Kol från anläggning 6:2 har 
14C daterats till 365-80 f  Kr. Trots denna datering kan det inte uteslutas 
att den tillkommit i samband med anläggandet av stensättningen och att 
det daterade kolet är sekundärt.

4.1 Fyndmaterialet

Vid 1999 års slutundersökning av stensättningen framkom samman-
lagt 24 fynd varav sex är olika typer av spetsar, fem är skrapor och åtta 
är hartsbitar. Vidare påträffades fyra avslag/råämnen. De mest sensatio-
nella fynden är en hel spjutspets av brons, 0,11 m lång, samt en uddel av 
brons. Denna undersökning har väsentligt utökat antalet bronsföremål i 
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trä kvar. Uddelen av en bronsspets påträffades som sållfynd från lager 
-0,01– -0,15m m a o betydligt grundare än den hela spetsen. Fyra flat-
huggna pilspetsar i så skilda stenmaterial som brecciekvarts, rysk flinta 
och basalt låg relativt ytligt 
i anläggningen. Alla utom en pilspets av sten var hela och mellan 0,05–
0,07 m långa. Råmaterialet i avslagen och skraporna är brecciekvarts, 
kvartsit och i ett fall kvarts. Sammanlagt påträffades 22 fragment av harts 
vilka var var relativt små, 0,005–0,02 m stora och med en sammalagd 
vikt om 9 gram. Hartsbitarna 

Figur 6. Flathuggen spets av brecciekvarts in situ, F49.

Figur 5. Flathuggen spets av basalt, F 47.
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återfanns i huvudsak i anläggningens NÖ del, i anslutning till A6:2 och 
A6:3, på 0,01-0,15 m djup.

4.2 Anläggningsbeskrivningar

Anläggning 4, kokgrop

I ytan kunde en 0,2 m djup och 5,5 m lång svacka iakttas. Undersök-
ningen visade att kokgropen var 5,8 m lång och 1,2 m bred. Ett ca 0,2 
m tjockt lager av förkolnade stockar fanns på 0,7 m djup. Stockarna var 
mellan 5 - 12 cm tjocka och ca 1m långa i den övre delen, det understa 
lagret bestod av ca 5 cm tjocka och 40 cm långa bitar vilka var lagda dels 
i gropens längdriktning men även diagonalt mot denna. Kollagret över-
lagrades av en 0,4 m tjock sten-packning av 0,3-0,1 m stora skörbrända 
stenar. Över stenpackningen fanns ett ca 0,2 m tjockt lager av sand med 
tunna, längsgående kolskikt. Mellan kokgropens stenpackning och den 
opåverkade sanden var ställvis ett ca 10 cm brett område med kraftigt 
rödbränd sand.
Kol från anläggnigens understa lager har daterats till 1300±60 BP. 

Rgrävts.

Raä 600 Umeå socken 
Plan över anläggning 4
-20 cm
Ritad av Olof Östlund

Figur 7. Planritning över kokgropen efter att 0,2 m bortgravts.
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Figur 8. A4, kokgropen framgrävd t.o.m översta stenlagret. Foto från OSO.

Figur 9.  A4, stockarna  var i den sydöstra delen av kokgropen mycket väl bevarade
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Figur 10. Planritning av kokgropens västra del med andra stenlagret 

Raä 600 Umeå socken
Anläggning 4, västra delen
Plan över andra stenlagret
Ritad av Olof Östlund

Raä 600 Umeå socken
Anläggning 4, västra delen
Plan över tredje stenlagret
Ritad av Olof Östlund

Figur 11. Planritning över kokgropens västra del med tredje stenlagret framrensat.
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Anläggning 6:1, stensättning

Stensättningen bestod av en 6,5x5 m stor (NV–SÖ) stenlagd yta av sam-
manlagt 229 stenar. Av dessa har flertalet av de större stenarna flat ovan-
sidan. Stenarna var lagda i två glesa lager ner till ca 25 cm under torv. 
Inga stenar syntes ovan torven och anläggningen låg helt i marknivå. 
Det översta lagret, som rensades fram under förundersökningen 1998, 
uppvisade i de inre och mer stentäta delarna en antydan till rektangulär 
form. Både inom och utanför den rektangulära ytan fanns antydan till 
små stencirklar lagda av mindre stenar (5-10 cm), och större cirklar el-
ler celler lagda av större stenar. Stenstorleken varierar mellan 0,5 m och 
ner till 0,05 m stora. Stenarna är av olika form och typ och har sannolikt 
hämtats från flera olika platser.
 Centralt i anläggningen fanns en 1,5x1 m stor, ljust rödgul färg-
ning. Inom denna yta hittades brända ben (X194,5–195,5 Y681,3–681,8). 
Benen var mycket små och fragmentariska och mörkt bruna till färgen. 
Vid 10-15 cm djup kvarstod i SÖ (X194 Y 682-683) en mindre yta med 
mer mörkbrun nyans. Sanden inom hela anläggningen var något mörka-
re än materialet utanför vilket delvis kan bero på att fukt bibehölls längre 
inom den stenfyllda ytan. Den något mörkare färgen syntes dock även 
i profilerna ner till 10-20 cm djup(i fig 12 gråmarkerade fält). Därunder 
var steril sand skiktad i finare och grövre sand och grus. I anläggningens 
norra utkant syntes i profilen ett lätt sotigt lager, från markytan och ca 20 
cm djupt ner, från mitten av anläggningen och i rikting mot A 6:3. I NV 
i profilen C-D (fig 12) syntes ett tunt mörkt stråk som dock inte kunde 
tolkas i fält.  Inga spår av en djupare nedgrävning fanns under den sten-
lagda anläggningen A 6:1. 
 Det fyndförande lagret var i medeltal ca 0,25 m varefter orörd 
mark vidtog. Fynden framkom dels inom den stenlagda ytan samt NO 
om stensättningen. Endast ett fynd hittades djupare än 25 cm under torv. 
Det var den djupt nedstuckna bronsspjutspetsen som hittades i vertikalt 
läge 40 cm ner i marken.
Inga färgningar som antydde en överbyggnad av något slag kunde ses. 
Kol förekom mycket sparsamt och av de kolbitar som tillvaratogs kan 
inte med säkerhet sägas härröra från stenanläggningen. Datering har 
istället gjorts på en av de hartsbitar som påträffades inom anläggningen. 
Hartsbitens ålder blev 
3 385±75 BP.



15

R
aä

 6
00

 U
m

eå
 s

oc
ke

n
Pr

ofi
l C

-D
19

2,
2/

68
6 

– 
20

0/
68

4,
4

R
ita

d 
fr

ån
 N

O
 a

v 
R

og
er

 L
in

dm
an

, 
M

ar
ia

 L
in

de
be

rg
 o

ch
 G

ab
ri

el
 R

un
eb

y

R
aä

 6
00

 U
m

eå
 s

oc
ke

n
Pr

ofi
l A

-B
19

2,
14

/6
79

,7
 –

 2
00

/6
84

,5
5

R
ita

d 
fr

ån
 S

Ö
 a

v 
R

og
er

 L
in

dm
an

, 
M

ar
ia

 L
in

de
be

rg
 o

ch
 G

ab
ri

el
 R

un
eb

y

Fi
gu

r 
14

. R
itn

in
g 

av
 d

e 
tv

å 
pr

ofi
le

rn
a 

so
m

 la
de

s 
ge

no
m

 s
te

ns
ät

tn
in

ge
n.

 P
ro

fil
 A

-B
 ä

r 
ri

ta
d 

fr
ån

 S
O

 
oc

h 
pr

ofi
l C

-D
 ä

r 
ri

ta
d 

fr
ån

 N
O

.



16

Anläggning 6:2, nedgrävning

I områdets NÖ del (X 197,5–198,5 Y 682,2–683,7) framkom efter 0,10 m 
nedgrävning ett cirkelformat område med gråare färg och grövre grus. 
Profil A–B gick igenom detta område vilket har benämnts Anläggning 
6:2. Anläggningen syns i profilen som ett 1,4 m långt avbrott i rostjorden 
och en 0,8–0,9 m djup nedgrävning. I anläggningens övre del påträffa-
des en kvartsskrapa, i övrigt saknades fynd. Ett kolprov (Kp 33) från 0,15–
0,2 m djup i anläggningen har inskickats för AMS-datering. Dateringen 
visar att gropen anlagts antingen ca 300 eller ca 180 f Kr.

Raä 600 Umeå socken
Anläggning 6:2
197,3/682,5 – 199,1/683,55
Ritad från NV av Malin Pantzare

Figur 15. Profilritning E-F av den nedgrävning som benämnts anläggning 6:2, ritad från NV.
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Raä 600 Umeå socken
Plan över anläggning 6:2 & 6:3
197 – 200/682 – 684
Ritad av Gabriel Runeby

Figur 16. Planritning över de två anläggningarna 6:2 & 6:3 efter att 0,2 m bortgrävts.
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Raä 600 Umeå socken
Anläggning 6:3
Profil A-B
197,4/683,65 – 198,45/684,25
Ritad från NV av Åsa Lundberg

Raä 600 Umeå socken
Anläggning 6:3
Profil C-D
198/684 – 197,58/684,8
Ritad från SV av Åsa Lundberg

Raä 600 Umeå socken
Pla över anläggning 6:3
-20 -25
Ritad av Åsa Lundberg

Figur 17. Planritning över anläggning 6:3 efter att 25 cm bortgrävts, samt riningar av de båda profilerna 
A-B och C-D.

Anläggning 6:3, nedgrävning

Något öster om anläggning 6:2 låg anläggning 6:3 (X 197,3–198,6 
Y683,7–684,6) vilken framstod som ett ljusare område med inslag 
av kolfläckar. Två profiler grävdes genom anläggningen, A-B (X 197,4 
Y683,65– X 198,45 Y 684,25) samt C-D (X 198 Y 684–X 197,58 Y 
684,8). Anläggningen bestod av en 0,4 m djup nedgrävning innehål-
lande rödaktig sand med inslag av kolbitar.
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4.3 Anläggningarna 2 och 7, daterade med termoluminescence

A2, en slaggplats samt A7, en härd med ben, har inte ingått i de slut-
undersökningar som denna rapport redovisar. De undersöktes delvis i 
samband med förundersökningarna 1998. Slaggplatsen undersöktes 
helt i och med att det under förundersökningen var osäkert huruvida 
det rörde sig om en förhistorisk anläggning. I och med att ytterligare en 
liknande yta hittades i ett maskinavbanat schakt blev typen av lämning 
mer intressant och därmed blev det också mer angeläget att låta datera 
båda anläggningarna. En ansökan lämnades därför in om medel från 
HSFR för att utföra termo-luminescence på skärvstenarna i syfte att da-
tera slaggplatserna. Skärvstenen från anläggning A8, slaggplats, var dock 
så små att det ansågs osäkert varför skärvsten från en härd innehållande 
brända ben insändes i stället. Frågeställningen var här om härden hörde 
samman med en tidigare daterad kokgrop. Härden har ej undersökts. 
Ytligt liggande ben och skärvsten har samlats in. Härden har övertäckts 
med torv.

Medel från HSFR beviljades och analyserna har utförts av Andrew Mur-
ray, Risø National Laboratory, Danmark.

Anläggning 2 - rödbränd yta med sintrad lera, slagg och skärvsten

Anläggningen bestod av en 1,5 x 1m stor oval yta med mörkbrun sand 
som övergick till en rödare ton vid nedgrävning. I den brända sanden 
samt delvis utanför denna hittades 2,2 liter skärvstenar samt 25 bitar sin-
trad lera, 3 slaggbitar och en slaggkula. 
Ytterligare en liknande anläggning A 8, påträffades i området. Slagg från 
ytan samlades in från den avbanade torven intill schaktet.

Skärvstenen från anläggning 2 luminescence-daterades till AD 1140±60.

Anläggning 7 - härd

Anläggningen bestod av en meterstor oval yta med mörkare brunfärgad 
jord innehållande kol och ben samt ett 15-tal skärvstenar i och utanför 
färgningen. Anläggningen har tolkats som en härd. Ytan har ritats och 
fotograferats och sedan övertäckts för att eventuellt undersökas vid ett 
annat tillfälle. 

Skärvstenen från anläggning 7 luminescence-daterades till AD 800±70.
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4.4 Analysresultat

Osteologisk analys

I stensättningen påträffades ben på sju platser inom ett begränsat om-
råde i anläggningens centrala del (194,5–195,5/681,3–681,8). Benen var 
genomgående små och fragmenterade varför endast ben från två platser 
insändes för osteologisk bestämning, B1 X194,65 Y681,45 och B6 X 
194,6 Y681,6. Benen är översiktligt genomgångna av Elisabeth Iregren, 
Lunds universitet. Endast provet B6 innehöll bestämbart material och 
är med stor sannolikhet obrända  ben från människa, fram för allt åter-
fanns obrända tänder från människa. Vid makrofossilanalysen påträffa-
des ytterligare benfragment vilka sändes vidare till Elisabet Iregren, inga 
av dessa benfragment gick att bestämma. Tandfragmenten sändes vidare 
till Verner Alexandersson, Köpenhman för vidare analys.

Tandanalys

Analysen av människotänderna har utförts av Verner Alexandersson och 
Ole Carlsen, Afdeling for Tandmorfologi, Københavns Tandlægeskole.

Tandfragmenten består främst av emaljbitar från tändernas kronor. 
Totalt fanns 18 bestämbara fragment. Fragmenten har definierats med 
hänsyn till tandtyp (framtand, hörntand, premolar eller molar), förslit-
ningsskador, emaljstörningar och tandmorfologi. Alexanderssons tolk-
ning av tandfragmenten är att det är människotänder från minst en per-
son, möjligen två. Om tänderna endast kommer från en person stämmer 
inte förslitningsspåren på fragmenten. Bristen på, och graden av, förslit-
ningsskador tyder på att vissa av fragmenten kommer från ett barn eller 
en mycket ung person. Andra fragment kommer sannolikt från en sen 
juvenil/ung adult person. Vidare finns emaljstörningar 
på vissa fragment som saknas på andra fragment som bildats samtidigt. 

Beträffande tandmorfologin så finns vissa morfologiska detaljer som 
överensstämmer med de som dagens nordiska befolkning uppvisar. An-
delen av dessa morfologiska drag är dock störst i norra Fennoskandien 
och österut mot Ural. Några fragment har dock drag som avviker från 
denna karaktäristik. Enligt Alexandersson kan ingen säker etnisk tillhö-
righet avgöras.

 

14C analys

Vid slutundersökningen av anläggning 4, kokgrop, insamlades totalt 18 
prov 
av kol från varierande nivåer för eventuell 14C datering. Antalet kolprov 
från anläggning 6, stensättning, uppgick till 16.

Två prover har insänts för analys; Kp 30, från kokgropen och Kp 33 
från en nedgrävning  vid A6 har insänts för 14C datering till Beta-ana-
lythic i Florida. 
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Kokgropen har daterats till 1300±60 BP (Beta 140448), vilket har kali-
brerats med 1 sigma till 665 (690) 775 AD.
För att avgöra om nedgrävningen, A 6:2, belägen 1 m NNO om A6 hör 
samman med stensättningens anläggande, har ett kolprov från A 6:2 
valts ut för datering. Enligt den utförda AMS-dateringen är gropen från 
2160±40 BP (Beta 140449). En kalibrering av dateringen med 2 sigma 
blir 365–80 BC. 

En bit harts från 1998 års undersökning (F 22), vilken låg inom sten-
sättningens centrala delar, har daterats vid Ångströms laboratoriet i 
Uppsala till 3 385±75BP (Ua-15399). En kalibrering av dateringen med ett 
sigma visar att stensättningen kan ha anlagts under perioden 1750–1590 
- 1570–1520 BC.

Vedanalys

För att avgöra vilka träslag som utnyttjats vid anläggandet av kokgropen 
skickades sex vedprov för vedartsbestämning till Erik Danielsson, VED-
LAB. Vedartsbestämningen visade att alla proverna kom från tall, Pinus 
silvestris. Resultatet är inte oväntat då markslaget består av sand och det 
växer uteslutande tall på platsen i dag. 

Miljöarkeologisk analys

För att utröna om organiskt material nedlagts avsiktligt eller på annat 
sätt hamnat i stensättningen insamlades 29 jordprover för miljöarkeo-
logiska analyser. Den utförda makrofossilanalysen visade att proverna i 
huvudsak innehöll träkol, kåda och i vissa fall små ben. Prov 7, 21 och 
23 innehöll rikligt med träkol. I prov 8-13 påträffades små benbitar och i 
prov 19 även två tandfragment.

Markkemisk analys (magetisk susceptibilitet, glödförlust, fosfatanalys) 
har utförts på prov nr 8-15. Värdena på den magnetiska susceptibiliteten 
var något förhöjda vilket kan tyda på att någon form av bränning före-
kommit. Fosfatvärdena för prov 8, 9, 10, 12 och 13 var mycket höga med 
tanke på att det är mager tallhed där fosfathalten vanligen är väldigt låg. 
De prover som uppvisade höga fosfatvärden var desamma som innehöll 
ben och tänder från människa. Glödförlusten visar att det fanns orga-
niskt innehåll i proverna.

Konserveringsrapport

Konserveringen av de två föremålen av kopparlegering har utförts av Åsa 
Norlander vid Riksantikvarieämbetets enhet för konservering av före-
mål. Den hela spjutspetsen hade kvarsittande trärester på båda sidorna 
av skaftdelen. Trä-resternas fiberriktning är parallell med spjutspetsens 
längriktning. Det finns även spår efter tillverkning och/eller användning 
i form av rispor i spjutspetsens längdriktning. Träresterna har analyse-
rats av Ulf Strucke, Riksantikvarieämbetet och visar att träslaget är barr-
träd.



22

5. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Denna undersökning har givit många intressanta resultat men också 
många nya frågor. Under de två år som undersökningarna vid Prästsjö-
diket har pågått har sammanlagt 1835m2 undersökts manuellt eller med 
maskin. De erhållna dateringarna visar att platsen har utnyttjats peri-
odvis under stora delar av förhistorien. De koldaterade anläggningarna 
spänner från 1750–1529 f  Kr (A6), 815–770 f  Kr (A5) till 665–775 e Kr 
(A4). Termoluminescencemetoden som använts på skärvsten visar date-
ringar från 800 och 1140 e Kr. 

Stensättningen

Den undersökta stensättningen är ännu unik i sitt slag. Tidigare har inga 
gravar under flat mark varit kända i vårt län. Fynden från de två årens 
undersökningar av stensättningen är sammantaget anmärkningsvärda. 
Minst en, möjligen två spjutspetsar av brons, en dolk eller spjutspets av 
brecciekvarts, sex flathuggna spetsar i rysk flinta, brecciekvarts och ba-
salt, en skifferspets och ett föremål i sydskandinavisk flinta grävdes fram 
i stensättningen. Den stora spridningen av råmaterialets proviniens tyder 
på att befolkningen hade ett utbrett kontaktnät.

Spjut- och pilspetsar

Ett bronsblad liknande den funna spjutspetsen har tidigare påträffats 
som lösfynd 80 km N om Umeå, i Hökmark, Lövånger sn. Detta brons-
blad är betydligt mera anfrätt av tidens tand och har tolkats som ett dolk-
blad p g a urfasningar vid bladets övre del tolkats som nithål. Troligen 
har den s k Hökmarksdolken ursprungligen haft samma form som den 
nyfunna spjutspetsen.

Vid en genomgång av spridningen av kvartsitdolkar gjord av Erik San-
dén, visar det sig att dolkar av brecciekvarts främst återfinns i Ume- och 
Vindel-älvens nedre del, samt runt Vilhelmina och  vid Överuman.

En sammanställning av flathuggna spetsar av s k rysk flinta i Norrland 
har publicerats av Anders Huggert (1984: 59ff) där sex fynd av spetsar 
redovisas. Av de sex spetsarna är fem funna i anslutning till älvar och 
åar. Fyra spetsar har återfunnits i kustnära områden på nivåer som ligger 
mellan 65-40 m över havet (Huggert 1984:66). En datering med hänsyn 
till höjden över havet hamnar mellan 2 800 f Kr –1 300 f Kr (Huggert 
1984:69). Detta överensstämmer väl med både höjden över havet och 
med den erhållna 14C dateringen av stensättningen vid Prästsjödiket. 
En av de tidigare kända spetsarna av rysk flinta kommer för övrigt från 
Brännland, ca 3,5 km från Prästsjödiket uppströms Umeälven.

Två av de flathuggna spetsarna är tillverkade av ett diabas/basaltliknan-
de material som förekommer vid Höga kusten i Ångermanland (muntlig 
information: Mauno Lassila, Naturgeografiska inst. Umeå universitet) 
men möjligen även i Skellefteåregionen då det rör sig om en vulkanisk 
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bergart (muntlig uppgift: Roger Lidman, studerande vid naturgeogra-
fiska inst. Umeå universitet). 
En genomgång av spetsar i Västerbottens museums arkeologiska fyndre-
gister 
visar att inga spetsar i liknande material tidigare har registrerats. De två 
spetsarna är i dagsläget unika.

Många av föremålen låg i anläggningens utkanter, vissa var även ned-
stuckna 
i marken bl a dolken av brecciekvarts och spjutspetsen av brons samt 
några av de slagna spetsarna. Endast ett föremål visar tecken på att ha 
varit utsatt för eld. Det är den uddel av brons som låg i en mörkt rödbrun 
färgning med inslag av kol i ruta X194 Y681. 

Människoben

Förutom föremålen påträffades både brända och obrända ben i anlägg-
ningen. Benen var allt för fragmentariska för att med säkerhet kunna be-
stämmas till människa, men då det bland benen även fanns fragment av 
obrända tänder som kommer från människa kan man anta att de övriga 
delarna av benmaterialet också är från människa. Ben påträffades inom 
två områden i stensättningen, dels vid X194,5–195,5 Y681,3–681,8 men 
även vid X193,5 Y682,95, de senare hittades redan 1998 och de var ljus-
gula i motsats till de obrända benen med tandfragment vilka var brunfär-
gade. Enligt den analys av tandfragmenten som gjorts av Verner Alexan-
dersson så kommer tänderna sannolikt från två personer, ett större barn 
och en yngre vuxen. Bland de obestämbara benfragmenten kan dock inte 
helt uteslutas att det även finns delar av djur.

Förekomst av brända ben innebär en avvikelse från det gravskick som 
praktiserats i de tidiga rösena, där skelettrester mycket sällan återfinns, 
vilket har antagits bero på att den döde gravlagts utan att brännas. Över-
gången till brandgravskick sker succsesivt  i Europa under det andra år-
tusendet före Kristus (Kaliff 1997:83). En förändring i gravskick behöver 
inte innebära att trosföreställningarna har ändrats.  I denna anläggning 
kan dock inte de brända benen med säkerhet sägas vara människa. De 
säkra tänder som bestämts till människa var obrända.

Gravritualer och trosföreställningar

Det är en öppen fråga hur denna anläggning skall tolkas, förekomsten 
av människoben gör att det borde röra sig om en grav. Den stora mäng-
den förmål kan tolkas som gravgåvor. Läget på en dåtida ö motsäger inte 
en grav, under alla tider har öar utnyttjats vid gravläggning och det har 
ibland tolkats som territoriemarkeringar, främst rösen, men även som 
en rädsla för de döda. Olika ritualer vid dödsfall och gravläggning har 
belysts av Anders Kaliff (1997) där han diskuterar vår statiska syn på 
förhistoriska gravar. Han menar att gravar fungerar som en kommunika-
tionsplats mellan de levande och de döda (Kaliff 1997:68) och att det vi i 
dag kallar gravar kanske mera kan liknas vid ett altare (i dagens mening) 
som förstärks med förekomsten av människoben (Kaliff 1997:69). 
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och med att andningen upphör. Dröm- eller frisjälen nås under dröm-
men eller vid olika trancetillstånd. Frisjälen lämnar inte kroppen i 
dödsögonblicket utan först när den fysiska kroppen nedbrutits (Gräslund 
1989:62). Genom att behandla den fysiska kroppen på olika sätt, kreme-
ring, balsamering, skelettering mm, kan denna process påskyndas eller 
förhindras (ibid). 

Vid undersökningen av den aktuella stensättningen framkom ytterst 
små mängder fragmenterade ben (3 gram), särskilt om det skulle röra sig 
om två personer. Den ringa mängden ben kan tolkas som att benen har 
fragmenterats  eller att inte alla benen har placerats i stensättningen. Ka-
liff diskuterar fenomenet krossning av brända ben och han finner ingen 
praktisk förklaring på de olika grader av krossning som observerats 
(1997:87). Han vill se krossandet av ben som en del i en ritual som syftar 
till att frigöra själen från den fysiska kroppen (Kaliff 1997:88). I Gold-
hahns arbete om gravhögen vid Sagaholm diskuterar han begravnings-
ritualen i form av rites of passage bestående av olika faser (1999:200), 
exkludering, liminal fas och inkorporering. 

Tiden mellan dödens inträde och begravning betecknas exkluderande 
fas (van Gennep 1969:165ff citerad i Goldhahn 1999:200), denna fas 
kan ha varierande längd och innebär att den avlidne separeras från de 
efterlevandes värld. Exkluderingen kan även innebära ett omhänderta-
gande och preparerande av den avlidnes kropp, t ex brännande av krop-
pen, eller att den läggs ut för att fåglar skall äta den ren. I stensättning-
ens närområde har ingen bålplats kunnat konstateras varför det är troligt 
att kremering försigått på annan plats. Vid undersökningen av stensätt-
ningen påträffades en mindre nedgrävning NO om den stenlagda ytan. 
Inom nedgrävningen påträffades en skrapa som enda fynd, dock har 
huvudparten av hartsbitarna återfunnits i detta område. På hartsbitarna 
finns avtryck av näver (muntlig uppgift Ulf Strucke). Nedgrävningen 
kan ha utgjort en förvaringsplats för en näverbehållare med brända (och 
obrända) ben inför den efterföljande ritualen.

Den liminala fasen innebär att kroppen transformeras från ett tillstånd 
till ett annat. Det sker vanligen genom en ritual, vilken i detta fall kan ha 
inneburit att benen tagits upp ur gropen, spridits ut och övertäckts med 
stenar. I samband med ritualen har även dolkar, pil- och spjutspetsar 
nedstuckits runt bendepositionen.

Inkorporering  innebär att den avlidnes själ har upptagits hos sina 
anfäder och detta firas oftast med någon form av festlighet. Ovanstående 
är fria funderingar kring den undersökta stensättningen, efter Goldhahn 
1999:198–208. 

Huruvida föremål i gravar skall tolkas som den dödes personliga 
föremål eller som gravgåvor nedlagda i andra syften har belyst av bl a 
Kaliff  och han framlägger sex olika hypoteser på hur föremål i gravar 
kan tolkas (1997:98). Kaliff hänvisar även till studier gjorda av Welinder 
(1977:95ff) som visar att unga individer ofta har rikare och högre kvalitet 
på gravgåvorna, något som Kaliff tolkar som en kompensation för bris-
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ten på verklig makt och status (1997:100).

Rituell plats

Ovanstående resonemang utmynnar i att stensättningen är en tidigare 
okänd gravtyp, där spår efter olika ritualer kan skönjas. Mot detta anta-
gande står anläggningens belägenhet på ett mikro-topografiskt plan. An-
läggningen ligger som tidigare påtalats i en svacka, något som sällan är 
fallet med övriga kända gravar. Man kan dock tänka sig att stensättning-
en haft någon form av överbyggnad av organiskat material som inte har 
lämnat några, idag, synliga spår. En annan tolkning är att platsen endast 
har haft en rituell betydelse. Gränsdragningen mellan grav och rituell 
plats är dock hårfin. Gravar har nog endast i undantagsfall enbart betrak-
tats som en förvaringsplats för döda människor. Sannolikt har ritualer 
utförts i samband med olika typer av gravläggningar under förhistorien, 
men vi hittar sällan några fysiska spår efter dem. 

Bronsåldersrösen

Om vi antar att det rör sig om en grav är den samtida med den äldre 
fasen av anläggandet av den stora mängd rösen som tidigare är kända 
längs hela norrlandskusten. Enligt Bergvall & Salander (1996:40) så har 
området kring Vebomark, Lövånger sn varit det område där man tidigast 
började att bygga rösen över sina döda. Här ligger rösena mellan 44–42 
m över havet och dateras av Bergvall & Salander (1996:44) till 1850–
1700 f Kr. Huvudparten av de rösen som brukar hänföras till bronsålder 
ligger dock på höjder över havet som innebär att de anlagts 1400–1300 
f Kr (Bergvall & Salander 1996:44). Stensättningen vid Prästsjödiket är 
belägen 39,5 m över havet på sandig mark. Det är rimligt att anta att den 
inte anlagts i omedelbar anslutning till vattnet utan man bör räkna med 
ett vattenstånd som varit minst två meter lägre. Äldsta möjliga datering 
enligt strandförskjutningskurvan för södra Västerbotten blir ca 1475 f Kr 
(Bergvall & Salander 1996:12, Fig 4). Denna datering överensstämmer 
inte helt med 14C dateringen från stensättningen.

Brons i gravar

Den anläggning som vi undersökt här har varit osynlig ovan mark men 
”gravgåvorna” har varit ovanligt rika till skillnad från fynden i norrlands-
kustens rösen. I Västerbotten är endast en liten bronsnål påträffad i ett 
röse, Broträsknålen. Dock är en ”dolk” av brons tidigare påträffad som 
lösfynd på botten av Kallbrännabäcken NO om Hökmark, Lövånger sn. 
Enligt Hallström (1949:276) så antar Hökmarkdolkens upphittare att 
den kan ha följt med bäcken från ett något högre läge.

Vidare är det s.k. Flarkenspännet, RAÄ 73 Nysätra sn påträffat som lös-
fynd vid grundgrävning för en ladugård. Spännet påträffades på ca 0,5m 
djup under en rostbildning s. k. ”äril”. Enligt ordboken betyder äril rester 
av en öppen eldstad eller botten av en rostugn, (Hallström 1941:186). 
Flarkenspännet är en bälteplatta av brons med spiralornamentik daterad 
till period II-III (ca. 1300 f Kr) enligt Hallström ( 1941:184). Liknande 
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Hökmarksdolken eftersom den sannolikt har transporterats en okänd 
sträcka med bäckens vatten. Fyndplatsen för Flarkenspännet är bättre 
känd. Vid inventering för ekonomiska kartan 1992 ingick platsen i mitt 
inventeringsområde varför jag besökte platsen för att om möjligt finna 
några ytterligare spår från förhistorisk verksamhet. Läget för Flarken-
spännets fyndplats överensstämmer med läget för den nu undersökta 
gravanläggningen, i en mindre svacka på en flack höjd som omges av 
mera låglänt mark.

Detta innebär dels att två av länets tidigare bronsfynd kan härstamma 
från liknande anläggningar som den nu undersökta, samt att deras lägen 
i sådana fall är desamma som rösenas. I omgivningarna till byn Flarken 
finns ett flertal rösen kända, de som ligger närmast fyndplatsen för Flar-
kenspännet utgörs av RAÄ 72, Nysätra sn vilka är belägna på 65 m över 
havet samt ett flertal andra rösen som ligger 40–45 m över havet.

Bristen på gravar från neolitikum kan ha sin förklaring att de är an-
lagda utan synlig överbyggnad och att den nu undersökta anläggingen är 
från slutfasen av ett gravskick som innefattar flatmarksgravar med ned-
lagda föremål. 

Samtida lämningar i Umeåregionen

På andra sidan av den större vik som återfinns utanför Umeälvens myn-
ning, vid ett vattenstånd som ligger 40 m högre än dagens, ligger en bo-
plats i form av skärvstenshögar. Denna plats ligger vid stadsdelen Marie-
hem och har undersökts av arkeologiska institutionen, Umeå universitet. 
Två av de tre skärvstenshögarna har undesökts och dateringarna visar att 
platsen har utnyttjats under två perioder (Forsberg 1999:269). De undre 
delarna av en skärvstenshög (lager VI) har avsatts under 2000-1500 f Kr 
(St 12123) medan lager IV har daterats till 800-200 f Kr (St 12125). Vid 
undersökningarna gjordes fynd av ben från får/get i lager som daterats 
till äldre bronsåldern (ibid). Makrofossilanalyser från de lager som date-
rats till äldre bronsåldern innehåller tecken på boskapsskötsel och i lager 
från yngre bronsåldern har förkolnade frön av korn påträffats (Forsberg 
1999:270) Förutom skärvstenshögarna har en oval svacka innehållande 
en grund kokgrop daterats till 1877–1638 f Kr (Beta 50536) (Forsberg 
1999:269) och vid undersökningarna påträffades även en tillverknings-
plats med förarbeten till flathuggna spetsar i tuffit (Forsberg 1999:268). 
På denna plats var tidigare två rösen registrerade, RAÄ 16, Umeå sn, 
vilka är belägna 41 och 42 m över havet. Boplatsområdet med skärvstens-
högar ligger några meter högre upp över havsnivån.

Forsbergs tolkning av boplatsen vid Mariehem är att den har två be-
byggelsefaser. Under den äldre fasen, 1800–1700 f Kr, ligger platsen på 
en ö och människorna har i huvudsak levt av havet med ett litet inslag av 
boskapsskötsel. Under den yngre fasen ligger platsen något indragen på 
en större halvö och människorna har odlat  korn och haft boskap (Fors-
berg 1999:270). 

Den äldre fasen omfattar eller föregår sannolikt tiden för anläggandet 
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av stensättningen på Prästsjödiket och den yngre fasen överensstämmer 
med den kokgrop (A5) vid Prästsjödiket som undersöktes 1998 och date-
rades till 815–770 f Kr (Beta 124260).

5.2 Kokgropen

Den avlånga kokgropen har, som tidigare nämnts, en parallell i RAÄ 643 
Byske sn vilken är en ca 5 m lång kokgrop belägen i anslutning till Tåme-
älven. Denna kokgrop påträffades vid en utredning för ny sträckning av 
E4 mellan Byske och Åbyn (Peck 1993) och undersöktes senare av Skel-
lefteå museum (Sundquist, L & Nygren, K: 1993). RAÄ 643 Byske sn var 
belägen på ca 18–20 m över havet och ca 60 m norr om Tåmeälven på ett 
flackt sandigt / grusigt område. Undersökningarna i Tåme visade att en 
förkolnad stock, möjligen en stockbåt, hade fyllts med upphettade stenar 
vilka senare spruckit. En 14C datering gav en datering till vikingatid (Lu 
3555 1000±100 BP), kalibrerat värde 972 (1020) 1165 e Kr. I Tåme har det 
även påträffats en dubbelskalig spännbuckla från vikingatid. 

Den kokgrop som nu har undersökts är lika lång och har en likartad 
konstruktion. Dock bestod det underliggande kollagret inte av en hel, 
urholkad stock utan av ett lager med förkolnande stockar. Stockarna var 
mellan 0,05-0,12 m tjocka och ca 1 m långa i de övre lagren, det understa 
lagret bestod av ca 0,05 m tjocka och 0,4 m långa bitar vilka var lagda 
dels i gropens längdriktning men även diagonalt mot denna. I den längs-
gående profil som utsparats syns ett flertal tunna skikt av kol ovanför de 
skörbrända stenarna, vilket indikerar att man även eldat ovanpå sten-
packningen. Det verkar även som om kokgropen vid Prästsjödiket är nå-
got äldre, 1300±60 BP (Beta-140448) vilket blir 665 (690) 775 e Kr om 
man kalibrerar dateringen med 1 sigma. Vid denna tid är platsen belägen 
ca 2  km från Umeälvens mynningsområde, men endast ca 400 m från 
Prästsjön. I de pollendiagram som tagits vid Prästsjön syns en kraftig 
nedgång i antalet granpollen vid ca 500 e Kr vilket efterföljs av sädespol-
len (Engelmark 1976:99). Kokgropens datering faller inom ramen för 
åkerbrukets permanentande inom området. Enligt Engelmark (ibid) så 
anläggs troligen byn Västerhiske ca 500 e Kr och Kåddis något senare.

Gropens användningsområde är i dagsläget okänt. Inga övriga fynd el-
ler anläggningar som kan knytas till kokgropen har påträffats vid någon 
av undersökningarna. Under de senare åren har ett flertal kokgropar i 
Västerbottens kustland undersökts (Andersson 1993 & 1994, Östlund 
1997) och i syfte att utröna deras funtion har olika analyser utförts. Fett 
av marina däggdjur har påträffats i kokgropar vid Harrsjöbacken, Bureå 
sn (Isaksson 1997). Makrofossilprov från tio kokgropar har analyserats 
med avseende på förkolnat växtmaterial men utan resultat (Wrede 1995). 
Många av de undersökta kokgroparna har daterats till perioden 700–300 
f Kr. Lundin nämner ett flertal belagda användningsområden; framställ-
ning av tran, storkok av hjort samt torkning av kött (1992:146). Sannolikt 
har avsikten med groparna varit att upphetta stenar för att erhålla en 
jämn, hög värme under en längre tid, något som är användbart vid ett 
flertal processer bl a vid torkning av kött, fisk eller växtmaterial.
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Arbetsperiod: 1999-05-31 - 1999-07-07
Tillstånd: Lst Dnr 220-3622-1999
Länsmuseet Dnr 262/98
Kartblad: 20K 7c
Undersökt yta: Kokgrop 28 m2, stensättning 75 m2

Antal dagsverken i fält: 105
Arbetsstyrka: Projekt- och platsledare: Åsa Lundberg. Platsledare: Berit An-
dersson.
Assistenter: Roger Lidman, Maria Lindeberg, Gabriel Runeby, Olof Öst-

6. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

5.3 Kända förhistoriska skeden på Prästsjödiket 

Prästsjödiket har genomgått stora förändringar vad gäller landhöjning 
och topografi. De nu undersökta anläggningarna omfattar en använd-
ningsperiod för platsen på ca 2 800 år.

1000 f Kr

Kr födelse

1000 e Kr

Grav A6 1590 f Kr Holme
Björk / al / tall
gran

Fornlämning 14C- datering Landhöjning Växtlighet

Fastland

Kokgrop A5 800 f Kr
700 f Kr Kort odlingsfas

( Engelmark 1976 )

Grop invid   A6 400 f Kr

500  e Kr Permanent odling
Västerhiske by anläggs 
troligen 500 e Kr 
(Engelmark 1976:99)

Lång kokgrop  A4

Härd A7
700  e Kr

Slaggplats A2 1140  e Kr

800  e Kr

Fig 18. den kända utvecklingen på Prästsjödiket enligt dateringar, pollenanalyser och landhöjning.
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FYND LISTA 

I 
Fynd 1 - 46 finns redovisade i 199 8 års rapport. 

I 

i Fyndnr Föremål Material Storlek Koordinat Djup Kommentar 

r·
, 

47 Pilspets Diabas/ 70xl9 197,7/683,97 39,36 nedstucken mot 

basalt ONO 

48 Pilspets Rysk/ 30xl5 197,6/682,3 39,28 Basen 

vit flinta 
I 

49 Pilspets Brecciekv 54xl7 l 94,67 /680,87 39,41 snett uppåt mot 

V 

50 Skrapa Brecciekv 37x27 196/681,4 39,34 

51 Avslag/ Breccielcv 35x30 195,8/680,5 39,34 

råämne 

52 Skrapa Brecciekv 59x59 195,85/680,45 39,34 nedstucken 

53 Skrapa/ Kvartsit 80x64 195,85/680,45 39,34 nedstucken 

lmiv 

54 Ämne/ Brecciekv 26x24 195,85/680,40 39,34 

avslag 

55 Skrapa Breccielcv 53x31 194, 75/682,6 39,34 nedstucken 

56 Spetsdel Brons 29xl8 194x681 -10-15 sållfynd 

57 Skrapa Kvarts 29x21 198,11/683,60 39,24 i A6:2 

58 Spjutspets Brons 114x23,5 196,3/681,0 39,13 nedstucken 

mot SV 

59 Pilspets Kvartsit 50x15 194,65/681,70 39,39 liggande mot 

ö 

60 Harts 25xl5 197,25/682,70 -10-15

61 Harts 198/684 -10-15 sållfynd 

62 Harts 197/683 -10-15 sållfynd 

63 Harts 198,9/684,9 39,34

64 Harts 199/685 -10-15 sållfynd 

65 Harts 194,7/681,6 39,39

66 Harts 198,9/685,9 -10-15

67 Harts 198,8/684,9 -15-20

68 Avslag? 193/679 -20-25 såll fynd 

69 Avslag 192,7 /680,9 39,35 6 bitar 

70 Harts 200/684 39,34

71 Harts 199/683 -20-25 RN 4 
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r 
KOLPROV I 

Provnr An! Koord Djup Kommentar 

I Kl A6 194/683 -13-15 ritat på plan över rutan 

I 
K2 A6 193,4/679,74 -10-15 från rödbränd fläck 

K3 A6 191,65/681,95 -10-15 fläck, osäkert 

K4 A6 191,45/681-l 0-15 fläck, osäkert 

K5 A4 170,85/625,5 -10-14 intill anl. sten. vedanalys 

I 
K6 A4 171,2/623,8 -10-14 vedanalys 

K7 A6 l 97 /683,35-17-19 osäkert

K8 A6 198,55/683,9 -17-18 ensam kolfläck, osäkert 

I K9 A6 193,9/683,25 -15-20 ev. komp! av Kl, säkert 

K 10 A6 194,25/683,45 -15-20 ung. samma omr som K 1 

K ll A6 195,8/682,85 -15-20 relativt säkert 
I K 12 A6 193,8/679,6 -20-25 mörkbrun färgning 

K 13 A6 193/679 -20 ritad på plan över ruta 

K 14 A6 198,2/683,7 ca -40 relativt säkert 

K 15 A6 198,3/683,8 ca -20 vedanalys 

K 16 A6 198, 1/683,8 -40-45 avbruten eller kapad bit 

K 17 A4 172,4/621,9 -15-20 vedanalys (kapad bit?) 

K 18 A4 172,65/621,45 -20 vedanalys 

K 19 A4 172,6/620,9 -20 vedanalys 

K20 A4 171,7/623,8 -15 säkert kol 

K21 A4 172,6/620,9 -20 säkert kol 

K22 A4 171,15/626,0 -15 säkert kol 

K23 A4 172/620 -20 vedanalys 

K24 A4 171,1/625,95 -15 vedanalys 

K25 A6 195,3/681,4 ca -10 mellan sten 1 &183 

K26 A4 172/620 ca -20 under sten i V delens ytterkant 

K27 A4 171,9/621,5 Z 38,14 under sten, västra delen 

K28 A4 171,6/621,9 Z 38,14 mellan två stenar, säkert 

K29 A4 171,5/621,8 Z 38,2 vedanalys 

K30 A4 171,6/622,5 Z 37,94 under sten i väst, mycket säkert 

K31 A4 172,1/620,7 Z 38,04 vedanalys 

K32 A4 172/620,7 Z37,9 mycket säkert 

K33 A6 198, 15/683,05 -15-20 från A 6:2, säkert 

,! __ , 
K34 A4 171/624,4-624,7 ur stock i anl. ytterkant 
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JORDPROV 

Provnr An!. Koord. Djup Kommentar 

r-

Jl A6 194/683 -10-12 lerfläck l, ritad på plan över rutan 
! ]2 A6 195/682 -11-14 lerfläck 2, ritad på plan över rutan 

J3 A6 19 5, 82/ 679, 12 -12-13 lerfläck 3, ritad på plan över rutan 
J4 A6 194/682 -12-15 lerfläck 4, ritad på plan över rutan 
J5 A6 193,32/679,78 -10-14 från rödbränd fläck 
]6 A6 194/680 -20-25 mörkbrun färgn. v id sten nr 13 

]7 A6 193,75/679,5 Z 39,45 mörkbrun färgning med kolinslag 
J8a+b A6 194,5/681,6 -5-10 makrofossil med ben, från profil ca 

0,3m i diam 
J9a+b A6 194,5/681,85 -5-10 makrofossil ev. med ben, från profil 

ca 0,3m i diam 
JlO A6 194,5/681,8 -10-15 makrofossil ev. med ben, från profil 

ca 0,3m i diam 
Jll A6 195,1/681,4 -5-10 makrofossil ev. med ben, från profil 

ca 0,3m i diam 
Jl2 A6 194,5/681,45 -5-13 makrofossil ev. med ben, från profil 

ca 0,3m i diam 
]13 A6 194,65/681,45 -10-15 makrofossil ev. med ben, från profil 

ca 0,3m i diam 
J14 A6 195,m45/681,3 -5 mörkbrun färgning med ben, i 

profilen ca 0,3m i diam 
]15 A6 195,1/681,4 -5-10 från profilen vid sten 1, ben och kol 

ca 0,3m i diam 
J16 A6 194,8/680,8 -5-10 makrofossil, ca 0,3m i diam 
]17 A6 193,6/682,8 -5-10 makrofossil, ca 0,3m i diam 
Jl8 A6 196,7/679,6 -5-10 makrofossil, ca 0,3m i diam 
J19 A6 194,6/682,2 -5-10 makrofossil, ca 0,3m i diam 
]20 A6 196,8/681,8 -5-10 makrofossil, ca 0,3m i diam 
J21 A6 193,6/682,1 -5-10 makrofossil, ca 0,3m i diam 
J22 A6 194,65/680, 15 -5-10 makrofossil, mellan sten ar 4, 12&13 
]23 A6 197,7 /682,4 -10-15 makrofossil, ca 0,3m i diam, 

mörkbrun färgning med kol 
]24 A6 194,4/681,3 -10-15 makrofossil, 0,3m i diam, mörkbrun 

färgning 
J25 A6 194,15/680-10-15 makrofossil, ca 0,3m i diam,vid 

kolfläck 
]26 A6 196,15/681,3 -10-15 makrofossil, ca 0,3m i diam, 

mörkbrun färgn. F4 inom ytan 
]27 A6 194,5/681,5 -10-15 makrofossil, ca 0,2m i diam, 

I 
mörkr ött/brunt 

l . J28 A6 195,4/680,7 -10-15 makrofossil, ca 0,4m i diam, under 

I 
sten 2 

]29 A6 195,4/680,7 -10-15 makrofossil dir ekt under sten 2 i 
I 

,, sot"lagr et 
I , 

J30 A4 171,6/623, 1 -25 fettsyreanalys 
l_ __ , 
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Fx:nd nr

Bl 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

BENFYND 

An!. Koord. Djup Kommentar 

A6 194,65/681,45 -10-15 små ben i sand 

A6 194,5/681,45 -5-10 inom ca 0,3m i diam 

A6 195,5/681,3 -10-15 sållfynd, inom ca 0,4m i diam 

A6 195,35/681,4 -5-10 inom ca 0,3m i diam 

A6 194,5/681,8 -10-15

A6 194,6/681,6 

A6 194,65/681,45 



i.. Fotolista, Prästsjödiket, Raä 600. 1999, svart-vit film. 
r-

! 

r 

I 

r 

I 

Svartvit film nr K6522 

Bild An!. 
5-7 6 
8 6 
9-10 6 
11 

12-13 6 
14-15 6 

16 6 
17-18 6 
19 6 
20 6 

21 6 
22 6 
23 6 
24 6 
25 6 
26-27 6 
28 6 

29-30 6 
31-35
36 6 

37 6 

Svartvit film nr K6523 

Bild An!. 
1 6 
2-3 6 

4 6 
5 6 
6 6:2 
7 6:2 
8-9 4 
10 4 
11 6 
12 6 
13 6 
14 4 
15 4 

Motiv Bild tagen från 
Fl. Spets in situ, med måttstock. 197,7 /684,0 
Fl. Spets in situ. 197,7 /638,4 
Fl. Spets. 
Födelsedagskalas i kojan. Olof 29 år! 

lodfoto 
lodfoto 

F2. Spetsbas. 197,6/682,3 lodfoto 
F3. Pilspets av brecciekvarts, in situ, med måttstock. lodfoto 
194,67 /680,87-680,93 
F4. Skrapa in situ. 196/680,40 
F4. Skrapa in situ. 196/ 680,40 
F4. Skrapa in situ. 196/680,40 
F4-F8. Avslag/råämne,skrapa, skrapa/kniv, avslag. 
In situ, med måttstock. 195,8/680,4 
Dito, utan måttstock. 
Dito 
Dito 
F9. Skrapa in situ, med måttstock. 
F9. Skrapa in situ utan måttstock. 
F9. Skrapa, ej in situ, med måttstock. 
Översikt över grävytan efter nedrensning 
. Rn 2 (-5 under profil) 
A6 efter nedrensning. 

Utgår 

lodfoto 
V 
N 

lodfoto 
N 
s 

V 
lodfoto 
lodfoto 
lodfoto 
so 

so

Stenformation, (196,4/680,2) 40 cm i diam. Stenar ställda 
på��=- V 
Arbetsbild. Olof gräver. 

Motiv Bild tagen från 
Profilvägg, (SO väggen av NO profilbanken). SO 
Profilvägg, (NO väggen av NV profilbanken). NO 
F13. Pilspets in situ. lodfoto 
F13. Pilspets in situ, med måttstock. lodfoto 
Nedgrävning med grovsandsfyllning. Profil. NV 
Nedgrävning med grovsandsfyllning. Profil. SO 
Kolstycke, 35x5,5 cm, (171,2/ 623,9) ca -30. S 
Östra halvan. Vedkant, (stockar) S 
Igenfyllning av A6. N 
Igenfyllning av A6. Malin Pantzare. V 
Igenfyllning av A6. Roger Lidman. V 
Sydöstra halvan. Bevarade stockar S 
Sydöstra halvan, (mitten). Närbild på vedkant. S 



16 4 

17-20 4 

21 4 
22-23 4 

Svartvit film nr K6957 

Bild 

1 

2 
3 
4-5
6

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17-18
19-20

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

An!. 

6 

6 
6 
4 
4 

4 

4 

4 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
4 
6 
6 

6 
6 
6 
4 

4 
4 
4 
6 
6 
4 

Sydöstra delen, under stubbe. Närbild på vedkant, S 
ej för kolnade delar. 
Sydöstra delen. Närbilder på kokgropens södra 
yttersida. Kolade stockar S 

Arbetsbild. Åsa och Gabriel. SV 
Arbetsbild. Ösning av vatten från presenning. NV 

Motiv Bild tagen från 

Stenformation (196,4/688,2) 40 cm i diam. Stenar ställda på 
högkant lofoto V 
Fll. Skrapa in situ. 198,11/6684,60 lodfoto 
F 11. Skrapa in situ. Med måttstock. lodfoto 
A 4 efter nedrensning till nivå 3. V 
Sydöstra delen av A 4 efter nedrensning till nivå 3. S 
Rödfärgning längs kanten av stenpackningen öster om 
trädet. 
Sydöstra delen av A4 efter nedrensning till nivå 3, väster S 
om trädet. 
Sydöstra delen av A4 efter nedrensning till nivå 3, S 
öster om trädet. 
Nordöstra delen av A4 under nedrensning till nivå 3. 0 
Översiktsbild, Rn 3, (-10 under profil = -15 till -20 under torv) S 
Dito SO 
A6 stenpackningen. Rn3. fr. söder 
Olof fotograferar från stegen. NV 
Mörkfärgning med tillhörande nedgrävning med lösgrus 
i A6 nordöstra del. Rn 4 (-15 under profilen, -20 till -25 
under torven. 0 
Dito S 
Olof ritar profil i kokgropen. NV 
Gabriel och Roger gräver V 
Kolbitar i A6: (198,1-198,5/683,7-684,0), med måttstockar 
(-40 under torven) lodfoto 
Kolbitar i närbild (198,2/683,5) ca -40 under torv lodfoto 
Kolbit. (198,3/683,8) ca -40 under torv. lodfoto S 
Se ovan. Kolbit. lodfoto N 
Kokgropens längsgående profil innan den rensades bort. S 
SV kvadranten. 
Längsgående profil. SÖ kvadranten. S 
Längsgående profil, den ej ritade sidan. NV kvadranten. N 
Längsgående profil, den ej ritade sidan. NÖ kvadranten. N 
Bronsdolk (spjutspets) in situ. SO 
Dito, med måttstock. SO 
Kokgrop översikt. V 



I 

I -

'
-

31 4 Kokgrop, enbart stenpackningen. V 
32 4 Kokgrop, helbild. N 
33 4 Kokgrop. N 
34 4 Fotografering av kokgrop. V 
35 6 Profilvägg (sydöstra väggen av sydvästra profilbanken). SO 
36 6 Profilvägg (nordöstra väggen av sydöstra profilbanken). NO 
37 6 Profilvägg (sydöstra väggen av nordöstra profilbanken). SO 

Färgfilm nr K6958 

Bild nr 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9, 

10. 
11. 
12-16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Motiv 

Maria Lindeberg med instrument, 
Gabriel Runeby med latta, 

Roger Lidman fixar sållställning, 
Berit med pärm, från SÖ 

Bild tagen från 
0 
NV 

Roger L. Och Olof. Ö bygger fototorn. 
Kokgrop (anl. 4) , efter avtorvning. SV 
Kokgrop (anl. 4) , hela anl. avtorvad. SV 
Kokgrop (anl. 4) , hela anl. avtorvad. NÖ 
Arbetsbilder avtorvning av grav (anl. 6). 
Borttagande av presenning från grav (anl 6) 
Graven (anl. 6) efter avtäckning. SV 

Graven (anl. 6) efter avtäckning. S 
Vattning av kokgrop (anl.4) 
Vattning av kokgrop (anl.4). 
Anl. 4, Berit i fototorn 

N

Anl. 4, hela ytan och, kokgrop framrensad 
Anl. 4, hela ytan och, kokgrop framrensad, V 
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Diabilder, Raä 600, Anläggning 6, grav. 

Nr 

33766 
33767 
33768 
33769 
33770 
33771 
33772 
33773 
33774 
33775 
33776 

33777 
33778 

33779 
33780 

33781 
33782 

33783 
33784 

33785 

33786 

33787 

33788 

33789 

33790 

33791 
33792 
33793 
33794 
33795 
33796 

motiv Bild tagen från: 

Fl. Spets av basalt. 
F 1. Spets av basalt in situ. 
F1. Spets in situ med måttstock. 
F 1. Spets in situ med måttstock. 
F2. Spets bas (ruta 197 / 682) 

Lodfoto 
N 
N 

V 

N 
F3. Pilspets, brecciekvarts. (X 194/Y680) SY-profil lodfoto 
F4. Skrapa av kvarts. V 
F5-F8. Fyra avslag/råämne. 
F9, kvarstbit, in situ. lodfoto 
F9, kvarstbit, 
Anläggning 6, efter nedrensning. (-10 till-15 under torv). 
Översikt över grävytan. SO 
Dito, men endast stenpackningen. SO 
Stenformation, (196,4/680,2) 40 cm i diam. 
Stenar ställda på högkant. 
Fl 1. Skrapa in situ. 198, 11/ 684,60 
Lerfläck, (195,65/677,85), 6x3 cm, efter nedrensning 

V 

lodfoto 

till Rn 3, Tumstocken på meterrutans östra sida. V 
Stenpackningen, Rn 3, (-15 cm) Mulet väder SO 
Översikts bild över grävytan efter borttagning av en del 
av stenpackningens stenar. Rn3. SO 
Dito. SO 
Rödfärgat område i rutorna 194/682-683, på Rn 4 S 
(-15 cm under profilen, -20 till -25 under torven) 
Mörkfärgat område i ruta 193/679, på Rn 3, 
ca 20 cm undertorven S 

Mörkfärgning med tillhörande nedgrävning. Anl 6:2. 
Nordöstra kvadranten, (-15 under profil, 
-20 till -25 undertorv). Ö 
Kol och rödfärgning intill nedgrävning (A6:2). -35 till -40 
under torv. (198,20-198,60/683,60-684,00). SV 
Kolbitar intill A6:2 (198,10-198,50/683,7-684,0 
-40 under torv.
Kolbit, (198,2/683,5), närbild med tumstock,
-40 under torv.
Kolbit, (198,3/683,8), närbild med tumstock,

lodfoto 

lodfoto 

-40 under torv. S 
F12. Bronsdolk/-spets in situ. SO 
F12. Bronsdolk/-spets in situ, med profil i förgrund. S 
F12. In situ. Närbild. SO 
Arbetsbilder. SV 
Översikt. SO 
Profilvägg. (NO profilbanken, SO väggen) SO 
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33797 
33798 
33799 
33800 

33801 
33802 
33803 

"panoramaserie", ca 2 m/foto 
,, 

,, 

Profilvägg. (sydvästra profilbanken, sydöstra väggen). SO 
Profilvägg. (SO profilbanken, NO väggen). NO 

"panoramaserie", ca 2 m/foto 
,, 

Profilvägg. (NV profilbanken, NO väggen). NO 
,, 

33804 F13. Pilspets in situ. (194,65/681,70) Spetsen riktad mot öst. 
33805 1/7 -99. Översikt. SV 
33806 Igenfyllning av A6, (graven). N 
33807 A6. Rekonstruktion. 6/7 1999. SV 

Diabilder Raä 600. Anläggning 4, lång kokgrop 

Nr 
33808 
33809 
33810 
33811 

33812 
33813 
33814 

33815 

33816 

33817 
33818 
33819 
33820 
33821 
33822 
33823 
33824 
33825 
33826 
33827 
33828 
33829 
33830 

33831 
33832 

motiv Bild tagen från: 
Kokgrop, (-5) V 
Den sydöstra kvadranten av A4, Påbörjad rensning. Ö 
Kokgropen efter nedrensning till nivå 3. V 
Nordöstra delen efter nedrensning till nivå3. 
Rödfärgning längs kanten. Ö 
Kokgropens längsgående profil. SV kvadranten. S 
Kokgropens längsgående profil. SÖ kvadranten.. S 
Längsgående profil, den ej ritade sidan, 

nordvästra kvadranten. N 
Längsgående profil, den ej ritade sidan, 
nordöstra kvadranten N 
kokgropens östra halva. Profil under nedrensning 
Kol på Rn 3, (-15 cm) Ö 
Arbetsbild, 28/6. Olof fäller träd med enhandssyxa. Ö 
Arbetsbild: Olof med det fällda "bytet" NV 
Översikt, närmare V 
Översikt. N 
Rivning av kokgropen. NV 
Västra halvan. Under första lagret stenpackning. V 
Kolstycke. 35x5,5 cm. 171,2/623,9. Ca -30 cm. S 
Arbetsbild. Ö 
Stenklot, ca 3-4 m väster om A4 
Glassbild. 

närbild 

Översikt efter bortrensning av stenpackning i V delen.V 
Kokgropens sydöstra del, vedkant. (stockar). S 
Kokgropens sydöstra del, mitten. Närbild på vedkant. S 
Sydöstra delen, under stubbe. Närbild på vedkant, S 
obrända delar. 
Hela stocksidan, sydvästra kvadranten Ö 
Nedstucket och liggande kol i nordvästra delen. S 



33833 
33834 
33835 

33836 
33837 
33838 
33839 
33840 
33841 

33842 

33843 

33844 
33845 

Kokgrop, V halvan efter borttagning av 3:e stenlagret. S 
V halvan efter borttagning av 3:e stenlagret. (fr. stege) V 
Kokgropens V halva, närbild kollager under stenpackningen. 
Fotoserien tagen från V till 0. Panoramabild. S 
Panoramabild. Se bild 33834 
Panoramabild. Se bild 33834 
Panoramabild. Se bild 33834 
Panoramabild. Se bild 33834 
V halvan. Sammanhängande ved i längsriktning Ö-V. N 
Detaljbild av vedklabbe/kolstycke med kapad ände, längst till 
V i kokgropen. SV kvadranten Nedrensning för profilen pågår 
och tumstocken ligger på dess kant. 
Östra halvan under och bredvid stubben. Stockar på södra sidan 
av anläggningen med tumstock. S 
Östra halvan under och bredvid stubben. Stockar på södra sidan 
av anläggningen med tumstock. S 
Tvärgående profil, (N-S). V 
Tvärgående profil (N-S) V 

Diabilder Fynd från grav anl 6, Prästsjödiket, Raä 600 .. 
Grävningarna åren 1998 och 1999 

Nr 
33846 

33847 
33848 

33849 

33850 
33851 
33852 
33853 
33854 
33855 
33856 
33857 
33858 
33859 
33860 
33861 
33862 

motiv 
Spjutspets och mindre spets av brecciekvarts samt spets av 
rysk flinta. 
Detalj, närbild spjutspets av brecciekvarts 
Fynd från 1998 års grävning. Spjutspets, spetsar och råmaterial av 
brecciekvarts, spets av rysk flinta, spets av basalt, retuscherat verktyg av 
sydskandinavisk flinta, hänge av skiffer. 
Fynd från 1989 års grävning av Prästsjödiket samt järnnitar från 
Klockaråkern, Umedalen Umeå sn. 
Fynd av brecciekvart i graven. 
Spjutspets av brecciekvarts. 
Stycke råmaterial av brecciekvarts. 
Tre flathuggna pilspetsar av brecciekvarts, basalt och rysk flinta. 
Retuscherat verktyg av skandinavisk flinta. 
Flathuggen pilspets av rysk flinta. 
Två flathuggna pilspetsar, brecciekvarts och rysk flinta. 
Hänge med hål, av skiffer. 
Kåda/harts funnet i graven. 
Spjutspets av brons. Före konservering. 
Spjutspets av brons. Före konservering. 
Fragment av spets eller kniv, brons. Före konservering. 
Fragment av spets eller kniv, brons. Före konservering. 
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REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES 

Dr. Berit Andersson 

Va'>terbottens Museum 

Sample Data Measured 
Radiocarbon Age 

Report Date: April 14, 2000 

Material Received: Auth. March 22, 200 

Conventional 
Radiocarbon Age (*) 

�eta-140449 2180 +/- 40 BP -26.2 o/oo 2160 +/- 40 BP 

, ..MPLE #: PRAST 7öDANL6:2KP33 
I.N'AL YSIS: AMS-Standard Delivery 

C. Lflf 

A..TERIAL/PRETREATMENT:( charred material): acid/alkali/acid 

,, ,)TE: It is important to read the calendar calibration information and to use the calendar 
librated results (reported separately) when interpreting these results in AD/BC terms. 

:a 

:a 

:;; 

:a 

:a 

:a 

:a 

::a 

::a 

:a 

:a, _____________________________ _ 

:a 

:a 

:a 

:a 

:::a 

Dates are reported as RCYBP (radiocarbon years before present, 

"present" = 1950A.D.). By lnternational convention, the modern 

reference standard was 95% of the C14 content of the National 

Bureau of Standards' Oxalic Acid & calculated using the Libby C14 

half life (5568 years). Quoted errors represent 1 standard deviation 

statistics (68% probability) & are based on combined measurements 
of the sample, background, and modern reference standards. 

Measured C13/C12 ratios were calculated relative to the PDB-1 
international standard and the RCYBP ages were normalized to 

-25 per mil. lf the ratio and age are accompanied by an (*), then the
C13/C12 value was estimated, based on values typical of the

material type. The quoted results are NOT calibraled to calendar 

years. Calibration to calendar years should be calculated using 

the Conventional C 14 age. 



------- - - - ------------------ --

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

(Variables: C13/Cl2=-26.2:lab. mult=l) 

Laborator)' number: Beta-140449 

Conventional radiocarbon age: 2160±40 BP 

2 Sigma calibrated result: Cal BC 365 to 80 (Cal BP 2315 to 2030) 
(95°/4. probability) 

lntercept of radiocarbon age 
with calibration curve: 

lntercept data 

Ca! BC 190 (Cal BP 2140) 

Sigma calibrated results: 
( 68% probability) 

Ca! BC 350 to 310 (Ca! BP 2300 to 2260) and 
Cal BC 210 to 165 (Cal BP 2160 to 2115) 

2160±40 BP Charred material 
2300--------------------,---------------..------, 

2280 

2260 

2240 

2220 

2200 

e_ 2180 
Ql 
Dl 
(1) 

§ 2160

g 2140 

O:: 2120 

2100 

2080 

2060 

2040 
V \: W \11 

2020-L---.C:::::li"'i"""'i•%i••½!!""'i*"l'"'i*::::;=====;::::==:::t�m•mm1t=:;=:====:;:::=L---I 

-400 -350 -300 -250 -200
Cal BC 

References: 
Databuse used 

JNTCAL98 
Calibration Database 
Editorial Comment 

Stuiver. M., van der Plicht, H, l 998, Radiocarbon 40(3), pxii-xiii 
INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration 

Stuiver, M., el. al., 1998, Radiocarbon 40(3), pl041-1083 
Mathematics 
A Simpl(tied Approach to Calibrating Cl 4 Dates 

Ta!ma, A. S., l'oge/, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2), p317-322 

-150 -100

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
4985 S. W. 74th Courl. Miami. Florida 33155 • fol: (305)667-5 I 67 • Fax: (305)663-0964 • E-mail: beta@radiocarbon.com 
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BETA A'N.AL YTIC .INC. UNIVERSITY BRANCH 1,, 
4985 S.W. 74 COURT :t 

DR. M.A. TAMERS and MR. D.G. HOOD 
MIAMI, FLORIDA, USA 33155 ·• ,,. 
PH: 305/667�5167 FAX: 305/663�964 
E-MAIL: beta@radiocarbon.com

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES 

Dr. Berit .Andersson 

Vasterbottens 1\foseurn 

Sample Data Measured 

Report Date lvlarch 23. 2000 

Matenal Received Februan· l 4. 200(, 

Radiocarbon Age Ratio 
Conventional 

Radiocarbon Age (" J 
:=. '. - J/�(\ .. ·t-- -:-"L l { V . ca-140448 --� .,. ;- �' ,:r,:) , u i+,: !': ;, ,, 1300 +I- 60 BP -25 0* o/oo

MPLE #: PRÄSTS 7 ÖD ANL4 KP30 
NAL YSIS Radiornetric-S�;clard delivery 
a.,1,,TERli\L/PRETREATlvfENT:(chaffed material\ acid/alkali/acicl 

'."·;TE: It is irnportant to read the calendar calibration information and to use the calendar 
, ibrated results (reported separately) when interpreting these results in AD/BC terms. 

C!TE: Sarnple PRA.STS 7ÖD ANL6:2 KP33 is being analyzed by Atv1S and will be reported 
�parately. 

1300 +/- 60* BP 

7 2'1 � 5") AD

Dates are reported as RCYBP (radiocarbon years before present, 

"present" = 1950A.D.). By lnternational convention, the modern 

reference standard was 95% of the C14 content of the National 

Bureau of Standards' Oxalic Acid & calculated using the Libby C14 

half life (5568 years). Quoted errors represent 1 standard deviation 
statistics (68% probability) & are based on combined measurements 
of lhe sample, background, and modern reference standards. 

Measured C13/C12 ratios were calculated relative to the PDB-1 

international standard and the RCYBP ages were normalized to 
-25 per mil. lf the ratio and age are accompanied by an(*), then the

C13/C12 value was estimated, based on values typical of the
material type. The quoted results are NOT calibrated to calendar

years. Calibration lo calendar years should be calculated using

the Conventional C14 age.



:a 

::a 

� 

� 

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

Q) 

ro 

0 

0 

ro 

(Variables: est Cl3/C12=-25:lab. mult= l) 

Laborator)' number: Beta-140448 

Conventional radiocarbon age1
: 1300±60 BP 

2 Sigma calibrated result: Cal AD 640 to 875 (Cal BP 1310 to 1075) 
(95•½, probability) 

1 C/3/C/2 ra1io es1ima1ed 

Intercept data 

Intercept of radiocarbon age 
with calibration curve: Cal AD 690 (Cal BP 1260) 

Sigma calibrated result: Ca] AD 665 to 775 (Cal BP 1285 to 1175) 
(68% probability) 

1300±60 BP Charred material 
1500-,---..---..--------..---..----------------....... ----. 

1300 

1250 

1200 

1150 

1100 

w \\' 

105o..L--...t==:::il••----l�--!i•i�!�ii4'!l!!•i,�i•m�*!!��i=in:,!\ill,�i:-t::==::;::==:::::=:::==::::;:==iw 
620 640 660 680 700 720 740 760 

CalAD 
780 

References: 
Database used 

JNTCAL98 
Calibration Database 
Editorial Comment 

Stuiver, M., van d!!r Plicht, H., 1998, Radiocarbon 40(3), pxii-xiii 
INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration 

Stuiver, M., el. al., 1998, Radiocarbon 40(3), pi 041-1083 
Mathematics 
A Simpl(fied Approach to Calibmting Cl 4 Dates 

Talma, A. S., Vagel,.!. C., 1993, Radiocarbon 35(2), p317-322 

800 820 840 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 

860 

-1985 S. W. 74th Court. Miami. Florida 33 i 55 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • E-mail: beta@radiocarhon.com 
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ÅNGSTRÖMLABORATORIET 
AVD FÖR JONFYSIK, 14C-LAB 
UPPSALA UNIVERSITET 

Uppsala 1999-12-21 

Åsa Lundberg 
Västerbottens museum 
Box 6083 
906 03 UMEÅ 

Resultat av 14c datering av harts från Västerbotten.

Förbehandling av träkol och liknande material: 

1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts ( 6-8 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts ( 6-8 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc.

HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion
SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna
fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger information om eventuella
föroreningars inverkan.

Före acceleratorbestämningen av 14c-innehållet förbränns det intorkade materialet, surgjort till pH 4,
till CO2-gas, som i sin tur konverteras till fast grafit genom en Fe-katalytiskreaktion. 

I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats. 

RESULTAT 

En korrektion motsvarande ö13c =-26.7%0 mot PDB har utförts. 

Labnummer Prov 

Ua-15399 Prästsjödiket, Umeå sn 

Med vänlig h 
.
. lsning 

,. I\ 
--cl 01't::vvv · "" v�-..i;?,A.,� 

Göran Possne t / Maud Söderman 

Postadress 
Box 534 
751 21 Uppsala 

Besöksadress 
Lägerhyddsvägen 1 
Uppsala 

14c ålder BP

3 385 ± 75 

Telefon 
018-471 0000
Direktval 471 3059

Telefax 
OJ 8 555736 

E-post: Goran.Possncrt@Material.uu.se



C 

_Q 
ro 
C 

.E .... 
(1) 

0) 
"O 

C 
0 

.D. .... 
ro 
u 

0 

u 
ro 

0::: 

3800BP 

3600BP 

3400BP 
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3000BP 

M. Sturver, A. Long and R.S. Kra eds. 1993 Rad1ocarbon 35(1): OxCal v2.18 cub r:4 sd:12 prob[chron) 

DA TE Ua-15399 : 3385±758P 

68.2% confidence 

1750BC (0.82) 1590BC 

1570BC (0.18) 1520BC 

95.4% confidence 

1880BC (1.00) 1510BC 

2200BC 2000BC 1800BC 1600BC 1400BC 1200BC 

Calibrated date 
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Ri:w National Laboraiory 

The Nordic Laboratory for 
Luminescence Dating* 
Risa National Laboratory 
P.O. Box49 
DK 4000 Roskilde, Denmark 
Phone +45 46 77 46 77 (switch) 
Fax +45 46 77 49 59 

To:: Berit Andersson, Västerbottens museum, Umeå, Sverige 
Fax: O 00 46 90 77 90 ollO 

ll'r�rm: Andrew MUITay, NLL, Risa, Danmark 

Da1:e: 11 September 2000 Page: 1 of 1 

Sutuect: RAÄ600 Umeå parish , OSL dating 

Dear Bertil Andersson, 

We :now have the results ofyour fire-cracked stones sent to us in March ofthis yea:r: 

our,:ode 

000,'0l 
000702 

your description 

Sample 1, Prästsiodiket x218-220/y61 l-612 
Sample 2, Prästsiodiket x104-105/y655-656 

date 

AD 1140±60 
AD 800±70 

Botb dates were obtmned using optically stimulated luminescence, on quartz e:ctracted from the 
heatt:el stones. 

We vrill now furward an invoice for thesetwo samples to HSFR. 

Y our I sincerely, 

Andr�w Murray 

*The Nordic Laboratoiy for Luminesce11ce Dating is a section of the Department ofEarth
Sciences, University of Aarhus, C.F. M0llers Alle, DK-8000 Århus, Denmark 

I- -··· -· ----
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Rapport vedrnrende tandfragmenter fundet i Bronzealder-grav 

i Umeå sn. 

Betegnelse: X194.66 Y681.6 - anl. A6, Raä 600, Umeå sn 

Unders0gere: Verner Alexandersen ag O/e Car/sen

Afdeling for Tandmorfologi, K0benhavns Tandl2geskole. 

Det unders0gte materiale bestod af små tandfragmenter og 

knoglefragmenter. 

Tandfragmenterne var humane t2nders emaljekroner. Dentin 

var helt forsvundet og derfor var heller ingen roddele bevaret. 

Nogle få fragmenter kunne identificeres med hensyn til tandtype: 

2 kronefragmenter samledes og dannede den faciale cuspis på. 

en uslidt anden pr2molar i overk2ben. 

En lingual kronedel af en pr2molar tilh0rte samme tand, idet en 

bred fure (emaljehypoplasi) fandtes på både den faciale og den 

linguale del. 

1 kronefragment fandtes af endnu en anden pr2molar i overk2ben, 

Her var både den faciale og linguale halvdel bevaret. Der så ud ti.l 

at V<Ere noget slid af emaljen på denne tand. Desuden er der en 

lille slidfacet på. sidefladen i.mod en nabotand. 

1 fragment bestod af en uslidt facialflade af en tand, vi mener er 

en hj0rnetand fra underk<Eben. Cusptoppen er bevaret og den 

slides ellers hurtigt ned. Der ses smal le riller af emalj (c,hypoplasi 

cervikalt på tandkronen. Der er tale om milde typer af defekter 

på denne tand ligesom det. også er tilf2ldet på pr2molaren. 

3 fragmenter består af dele af kroners sideflader og facial/lingual

flader. Disse t.cender er fort.amder eller hj0rnet.2nder og de er slidt. 

så der opri.ndelig var dentin blotlagt incisalt og der er slidfacet.te 

på sidefladerne af nabot.amder, som t<Enderne har gnedet imod 

under tyggebev2gelserne. 

Endelig er der flere mindre fragmenter som består af en randcrista 

fra en kindtand og. randcrista fra fort.and eller hj0rnetand. Sidst-· 

n2vnte viser at der var shovel-shape på fort2nder eller hj0rne

t2nder, som var uslidte på J.ingualfladerne. 

Desuden fandtes flere tandfragmenter, som ikke kunne i.dent i·· 

f:Lceres. 
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Tolkning: 

Der er mennesket�nder fra mindst een person, måske to. 

Pr�molarerne i overk�ben kan have tilh0rt to unge personer. 

H"j0rnetanden, der er uden slid på cusptoppen antyder et barn .. 

Dette barn havde emaljehypoplasi på både den uslidte pr�molar 

og på hj0rnetanden. 

Den anden pr�molar havde ikke tilsvarende emaljehypoplasi. 

Desuden var der tegn på slid i emaljeoverfladen. Denne tand 

kan sammen med fundne fortandsfragmenter med tydelige 

tegn på slid have tilh0rt en sen juvenil/ung adult person. 

Minimumshypotesen er een person, men i så fald pa.sser slid-

det på de enkelte ta:nder ikke sammen. Slides forta:nderne 

vil også hj0rnetanden vise tegn på slid. Desuden forventede 

man at emaljehypoplasi ville forekomme og se ens ud på de 

to anden pra:molarer hvis de var fra samme tands�t. Det er 

ikke tilf�ldet her. Er der tale om een person har det v�ret 

en sen juvenil person. 

Tandst0rrelsen er sådan at k0nnet ikke kan bestemmes efter 

tandst0rrelsen. 

Tandmorfologien viser for pr<Emolarernes vedkommende at der 

var to meget dominerende accessoriske cristae på de faciale 

cuspides og selve cusptoppen var lille og vorteformet. Hjm�ne

tanden i underk�ben havde ingen spids cuspis. Dele af rand

cristae viste tegn på shovel-shape. 

Disse tandmorfologiske detaljer ses endnu i dag i alle de 

nordiske befolkninger. Hyppigheden af vorteformet cuspis og 

shovel-shape er dog st0rst hos personer med det nordisk 

gracile tandm0nster, som netop findes i. det nordlige Skan

dinavien og 0stover mod Finland og de urale egne. Derimod 

er afrundet cuspis på underk�bens hj0rnetand ikke det 

karakteristiske for dette t.andm0nster. Noget sikkert etnisk 

t.ilh0rsforhold kan derfor ikke fastslås. 



Tilfäjelse til rapport om ta11rlfragme11ter fundet i Bronzealdel'-grav i Umeå s11. 

I fortsrettelse af tidligere unders0gcisc blev yderligere nogle små tandfragmenler underso!,1. 

l 9A Forment!ig del affacialflade på en human tand. Tandtypen ubestemmelig.

I 8B To cmaljefragmcnter og to '·sten". Det identifierede stykke var en del af en randcrista pä en kindtand uden tegn 
på slid. Del andel stykke var approximallladen af en prremolar eller fortand. 

I 3B Del af landkrone med tegn på slid så mege1 at dentinen har vmret blottel og slsidt. 

I 9B Fire fragmenter. Approximalilade af fort and eller hj0rnetand med moderat kraftigt udviklet randcrista (shovcl •
shape). Desuden tre ubestemmelige stykker tandemalje. 

I l O Sidenade af molar med approximal slidfacet og slid faciall på cuspis. Randcrista er smal. Tanden har vmret i 
funktion i nogle ar.

112 Del afkroneflade 1ned vu!s1 midl pil !lade. Ubestemmelig tandlype. 

I 13 Lingualfladen af molarkrone. Randcrista-fragment fra molar eller prmmolar med begyndende slidfacet 
approxinrnlt 

Konklusi1m 
Tandfragmenterne svarcr til de tidligere indsendte men ingen af dem kan med sikkerhed bestemrnes 

med hensyn til tandtype og side. Selv om der er slidfäcetter approximalt og slidspor på flere af fragmenterne kan de 
udmrerket alle sammen stamme fra en yngre vokscn eller sen juvenil person når man tager hensyn til gravens datering 
og det tandslid der da var almindeligt i befolkningen. F0rstc molarer kunne vrere en del nedslidt uden af prremolarer 
og frontens trender var nrevneva!rdigt slidt. 

Verner Alexandersen 

rnpport november 1999 

I 
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MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET 

RAPPORT 

Miljöarkeologisk undersökning av Prästsjödiket, 
Umeå sn, Västerbotten 

Charlotta Helgesson 

Januari 2000 

' · INSTITUTIONEN FÖR ARKEOLOGI OCH SAMISKA STUDIER 
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Miljöarkeologisk undersökning av jordprover, Prästsjödiket 1999. 

av Charlotta Helgesson 

Trettio jordprover från Prästsjödiket, Umeå sn har genomgått makrofossil samt 
markkemisk analys. Dessa har utförts på Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå 
universitet. Tolkningarna har diskuterats fram i sarrn·åd med Karin Wiklund och Johan 
Linderholm. Proverna är tagna i anläggning 6 som troligtvis är någon form av 
stensättning. 

Makrofossil analys 

Jordproverna floterades och vattensållades genom en maskvidd på 2 mm och 0,5 mm. 
Efter att ha torkats undersöktes de sedan i förstoring under stereolupp. De innehöll inga 
frön av några speciella sorter. Det av intresse som framkom var främst träkol och ben. 
Alla proverna innehöll genomgående mestadels recent material av trä såsom pinnar, 
bark och annat. 

Prov nr 8-15 har genomgåtts vid ett tidigare tillfälle. Alla, utomjordprov nr 14 och 15, 
innehöll ben som då plockades ut och lämnades för vidare analys. I de resterande 
proverna fanns endast ben i prov nr 19. Bland dessa fanns även två fragment av tänder. 

Prov nr 21 innehöll väldigt mycket träkol. I stort sett hela provet dominerades av detta. 
Även prov nr 7 och 23 innehöll mycket kol, men i något mindre mängd. 

Markkemisk analys 

Markkemisk analys kan visa hur man lyckats med provtagningen för tex makrofossil, 
dels ge information som kan adderas till övriga data vid utgrävningen. Ett 
makrofossilprov med höga markkemiska värden v,isar att provet tagits i kulturpåverkad 
jord även om man inte hittat något växtmaterial. Ar de markkemiska värdena låga och 
inget växtmaterial hittas kan det betyda att man hamnat i opåverkat underlag vid 
provtagningen. 

MS (magnetisk susceptibilitet) visar jordens benägenhet att magnetiseras, något som 
ökar med kulturpåverkan, bränning och höga halter järn. För att se om bränning skett, 
tex genom att ett hus brunnit, kan man upphetta provet till 550° . Om MS-värdet då ökar 
ordentligt mot tidigare visar det att jorden inte varit utsatt för bränning förut. 
Glödförlust (LOI) visar den organiska halten i provet. P0 står för oorganiskt bunden 
fosfat och Ptot för organiskt bunden. P-kvoten visar på förhållandet mellan dem bägge. 
Höga siffror för P-kvoten anses indikera stark nedsmutsning med organiskt material tex 
gödsling med naturgödsel. 

En liten del jord från prov nr 8-15 har genomgått markkemisk analys. MS värdena var 
relativt låga och höjdes en aning efter upphettning. Höjningen var dock inte så 
omfattande att man helt kan utesluta att någon form av bränning förekommit. Att 
värdena inte höjdes mera kan ev bero på den lilla mängd träkol som fanns i proverna. 
Detta kol behöver inte ha bränts på platsen. Fosfatvärdena från prov nr 8, 9, 10, 12 och 
13 var mycket höga, speciellt med tanke på att omgivningen är en mager tallhed där 
fosfathalten normalt är väldigt låg. Dessa prover har alla tagits mycket tätt inom ett litet 
område och visar alla på samma resultat. Prov nr 11, 14, och 15 har även de tagits i nära 
anslutning till varandra. Dessa uppvisade betydligt lägre fosfatvärden. Glödförlusten 
visade att det fanns organiskt innehåll i proverna. 



Markkemisk analys har även gjorts på 136 st prover från en yttäckande kartering. Inga 
avvikande värden framkom bland dessa förutom prov nr 102 och 108 som hade något 
högre fosfatvärden. Dessa är tagna i anslutning till prov nr 8, 9, 10, 12 och 13 vilkas 
fosfatvärden var mycket höga. Ovriga prover runt om hade alla låga fosfatvärden. 

Den starka koncentrationen till ett område i anläggningen kan indikera att någonting 
placerats jnst där. Alla prover från detta område (8, 9, 10, 12, 13 och 19) innehöll 
dessutom ben, några av dem tänder. Troligen är det frågan om kvarlevor som en gång 
placerats i den sk stensättningen eller vad som kan vara botten på ett röse. 
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Prov 
nr 
J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

J6 

J7 

J8 a+b 

J9 a+b 

JlO 

Jl 1 

Jl2 

Jl3 

Jl4 

Jl5 

Jl6 

Jl7 

Jl8 

Jl9 

J20 

121 

122 

J23 

J24 

Anläggnin 

g 
A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

Koordinater 
x!y 
194/683 

195/682 

195,82/679,12 

194/682 

193, 32/679,78 

194/680 

193,75/679/50 

194,6/681,6 

194,5/681,85 

194,5/681,8 

195,1/681,4 

194,5/681,45 

I 94,65/681,45 

I 95,45/68 I ,3 

195,1/681,4 

I 94,8/680,8 

193,6/682,8 

196,7 /679,6 

194,6/682,2 

I 96,8/681,8 

193,6/682,1 

l 94,65/680, 15

197,7/682,4 

194,4/681,3 

Kommentar 

Lerfläck I. Ritad pä plan över rutan. Litet jordprov, ca 2 dl. 
Innehöll inget av värde att notera. 
Lerfläck 2. Ritad på plan över mtan. Litet jordprov, ca 2 dl. 
Innehöll inget av värde att notera 
Lerfläck 3. Ritad på plan över rutan. Litet jordprov, ca 2 dl. 
Innehöll inget av värde att notera. 
Lerfläck 4. Ritad på plan över rutan. Litet jordprov, ca 2 dl. 
Innehöll inget av värde att notera. 
Från rödbränd fläck. Litet jordprov, ca 2d]. 
Ca 50 bitar av träkol, enstaka kådaklumpar, enstaka 
kottefjäll. 
Invid/under sten nr 13, mörkbrun färgn. Litet jordprov, ca 2 
dl. 
Innehöll inget av värde att notera. 
Mörkbrun färgning med kolinslag. 
Mycket kol, 100-tal kådaklumpar 
Makrofossil, med ben. Från profil, ca 30 cm i diam. 
a: Ca 15 bitar av träkol. 
B: Ca 20 bitar av träkol. 
Makrofossil, med ben. Från profil, ca 30 cm i diam. 
a: Ca 10 bitar av träkol. 
b: Ca 10 bitar av träkol, 2 barkbitar. 
Makrofossil, med ben. Frän profil , ca 30 cm i diam. 
6 st bitar av träkol. 
Makrofossil, med ben. Från profil, ca 30 cm i diam. 
Enstaka bitar av träkol. 
Makrofossil, med ben. Från profil, ca 30 cm i diam. 
Ca 10 bitar av träkol. 
Makrofossil, med ben. Från profil, ca 30 cm i diam. 
Ca 20 bitar av träkol. 
Mörkbrun färgning med ben. I profilen, ca 30 cm i diam. 
Enstaka bitar av träkol. 
Från profilen, invid sten nr I. Ben+kol. 30 cm i diam. 
Enstaka bitar av träkol. 
Makrofossil, 30 cm diam. 
Enstaka bitar av träkol. 
Makrofossil, 30 cm diam. 
Ca 10 fragment av träkol. 
Makrofossil, 30 cm diam. 
Ca 20 små bitar av träkol, ett kottefjäll. 
Makrofossil, 30 cm diam. 
Ca 15 bitar av träkol, några kottefJäll, 40-tal små ben. 
Makrofossil, 30 cm diam. 
Enstaka fragment av träkol 
Makrofossil, 30 cm diam. 
Väldigt mycket kol. 
Makrofossil, mellan stenarna 4, 12 & 13. 
Ca 30 smä bitar av träkol, ett kottefjäll. 
Makro 30 cm, mörkbrun färgning med kol. 
Mycket kol, 100-tal kådaklumpar, enstaka kottefjäll. 
Makrofossil 30 cm diam, mörkbrun färgn. 
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J25 

J26 

J27 

.!28 

J29 

J30 

A6 194,15/680 

A6 196, 15/681,3 

A6 194,5/681,5 

A6 195,4/680,7 

A6 195,4/680,7 

A6 171,6/623, 1 

Innehöll inget av värde att notera. 
Makrofossil 30 cm diam. Vid kolfläck. 
Innehöll inget av värde att notera. 
Makrofossil 30 cm diam, mörkbrun färgn. F4 inom vtan. 
Ca 60 små bitar av träkol, enstaka kädaklumpar, ett 
lingonblad. 
Makrofossil 20 cm diam, mörkrött/brunt. Litet jordprov, ca 4 
dl. 
Ca 20 bitar av träkol, ett nar kådaklumnar, ett kottefiäll. 
Makrofossil 40 cm diam, under sten 2. 
Ca 60 bitar av träkol, några kådaklumpar, enstaka kottefjäll, 
2 bitar av 
harts, fragment av ett frö, ev tall. 
Makrofossil direkt under sten 2, i "sot"lagret. 
50-tal små bitar av träkol, enstaka kådaklumpar, ett
kottefiäll.
Fettsvreanalvs
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Projekt-
uppgifter 

Serienr.: 

Projekt: 

Landskap 

Socken: 

Ort: 

Område: 

99:0179 

El2 

Väster-
botten 

Prästsjö-
diket 
An! 6 
(makro) 

MALnr Horisont Fältan 
m 

99 0179:00 -5-l0cm J8A 
01 
99 0179:00 -5-10 J9A 
02 
99 0179:00 -10-15 JI0 
03 
99 0179:00 -5-10 Jll 
04 
99 0179:00 -5-13 J12 
05 
99 0179:00 -10-15 Jl3 
06 
99 0179:00 -5- 114 

07 
99 0179:00 -5-10 Jl5 
08 

MS MS550 LOI(¾) po Ptot Pkvot 

27 44 2,9 201 228 1,1 

29 49 2,6 185 207 1,1 

30 46 2 208 236 1,1 

32 56 2,5 40 60 1,5 

31 47 1,9 152 183 1,2 

36 45 2,3 235 272 1,2 

18 70 3,9 39 69 1,8 

23 51 3,3 50 70 1,4 
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Prästsjödiket, Umeå sn, 1999, Markkemisk provtagning 

MALnr Horisont X(N) Y(Ö) Labnot MS MS 101(%) po Ptot Pkvot 
550 

99 0194:0001 RNl 191 680 -5 till -10 cm 23 40 1,2 42 5( 1,2 

99 0194:0002 RNl 191 681 16 27 1,5 21 3'. 1.6 

99 0194:0003 RNl 191 682 Enstaka kolfragment 15 9 1,4 2 I( 4,3 

99 0194:0004 RNl 191 683 19 34 1,5 25 31 1,5 

I . 99 0194:0005 RNl 191 683 Enstaka kolfragment 13 20 1,4 27 34 1,3 

99 0194:0006 RNl 191 684 12 25 1,4 18 31 2,2 

99 01 94 :0007 RNl 192 680 Enstaka kolfragment 19 35 1,2 47 5: 1,2 

99 0194:0008 RNl 192 681 Enstaka kolfragment 20 37 1,2 43 5' 1,3 

99 0194:0009 RNl 192 682 Enstaka kolfragment 12 24 1,3 28 3: 1,2 

99 0194:0010 RNl 192 683 12 26 1,2 35 4, 1,2 

99 0194:0011 RNl 192 684 Il 22 2,2 16 31 1,9 

99 0194:0012 RNl 192 68t 16 27 1,6 36 4' 1,2 

99 0194:0013 RNl 193 679 15 32 1,3 35 4' 1,3 

99 0194:0014 RNl 193 680 17 34 1,2 20 3'. 1,7 

99 0194:0015 RNl 193 681 15 32 1,4 40 41 1,2 

99 0194:0016 RNl 193 682 Il 29 1,3 40 51 1,5 

99 0194:0017 RN! 193 683 15 28 1,5 46 6'. 1,4 

99 0194:0018 RNl 193 684 Enstaka kolfragment 17 22 1,9 16 31 2 

99 0194:0019 RNl 193 685 20 24 1,6 15 3'. 2,1 

99 0194:0020 RNl 194 678 15 24 1,5 21 �. 
�- 1,6 

99 0194:0021 RNl 194 679 14 29 1,5 25 3� 1,5 

99 0194:0022 RNl 194 680 16 16 2 6 I' 3 

99 0194:0023 RNl 194 681 Kolfragment 16 33 1,6 32 41 1,2 

99 0194:0024 RNl 194 682 13 28 2,1 9 2' 3,2 

99 0194:0025 RNl 194 683 Kolfragment 21 38 2,8 17 4'. 2,5 

99 0194:0026 RNl 194 684 24 61 2,8 31 5: 1,7 

99 0194:0027 RNl 19, 685 Enstaka kolfragment 23 37 1,7 30 4' 1,6 

99 0194:0028 RNl 195 677 26 44 2,2 23 41 1,8 

99 0194:0029 RNl 195 678 22 38 2 33 4 1,4 

99 0194:0030 RNl 195 679 23 38 2,2 24 4'. 1,8 

99 0194:0031 RNl 195 680 27 46 2,8 10 2' 2,8 

99 0194:0032 RNl 195 681 Enstaka kolfragment 25 60 2,9 16 31 2,2 

99 0194:0033 RNl 195 682 26 52 2,4 45 7' 1,7 

99 0194:0034 RNl 195 683 37 72 2,1 22 41 2,1 

99 0194:0035 RNl 196 678 28 51 2,2 39 6'. 1,6 

99 0194:0036 RNl 196 679 26 40 1,6 15 3, 2,2 

99 0194:0037 RNl 196 680 19 40 1,6 35 51 1,6 

99 0194:0038 RNl 196 681 26 49 3,3 13 3' 2,9 

99 0194:0039 RNl 196 682 28 41 2,5 49 7' 1,5 

99 0194:0040 RNl 196 683 20 42 2,2 13 31 2,5 

99 0194:0041 RNl 196 685 17 27 2,1 14 2: 2,1 

99 0194:0042 RNl 196 686 22 32 1,7 12 24 2 
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99 0194:0043 RNl 197 679 27 61 
' 23 5( 2,2 

1- 99 0194:0044 RNl 197 680 19 34 1,7 18 3( 1,7 

99 0194:0045 RNl 197 681 22 31 2,1 20 3; 1,6 

99 0194:0046 RNl 197 682 25 48 1,9 33 5: 1,7 

99 0194:0047 RNl 197 683 17 29 1,8 22 44 2 

99 0194:0048 RN! 197 684 13 31 2,7 t 1: 2,9 

99 0194:0049 RN! 197 685 10 10 1,2 2 ' 4,4 
99 0194:0050 RN! 197 686 Enstaka kol 17 20 1,8 8 1' 1,7 

99 0194:0051 RN! 198 679 22 61 2,6 19 3: 2 

I . 99 0194:0052 RN! 198 680 19 54 2,3 18 31 2 

99 0194:0053 RNl 198 681 28 55 2,, 15 2' 1,9 

99 0194:0054 RN! 198 682 Enstaka kolfragment 21 70 3,2 13 3: 3 

99 0194:0055 RNl 198 683 20 47 1,7 16 3. 2,1

99 0194:0056 RNl 198 684 Kol 13 27 4,1 5 1' 2,6

99 0194:0057 RN! 198 685 16 41 1,7 17 3' 2,2

99 0194:0058 RNl 198 686 Kol 15 15 1,5 3 11 3,3
99 0194:0059 RNl 199 680 20 79 3,2 15 4'. 2,8

99 0194:0060 RN! 199 681 15 76 3,6 57 71 1,2

99 0194:0061 RNl 199 682 17 24 3,2 9 2' 2,8

99 0194:0062 RN! 199 683 Kolfragment 15 49 2,7 17 3, 2 

99 0194:0063 RNl 199 684 Kol 14 10 2 4 !' 2,7 

99 0194:0064 RN! 199 685 26 25 2,2 19 l' 1 

99 0194:0065 RN! 195 68( Kol 21 38 2,5 17 2: 1,3 
99 0194:0066 RN! 200 681 18 37 2,7 24 3' 1,6 
99 0194:0067 RNl 200 682 Kolfragment 13 80 4 14 4' 2,9 
99 0194:0068 RN! 200 684 Enstaka kol 22 48 3,3 15 31 2,5 
99 0194:0069 RNl 200 684 13 10 3,2 3 2'. 8,4 

99 0194:0070 RN! 200 685 17 15 2,3 11 2' 

99 0194:0071 RN! 200 686 16 21 1,5 13 21 1,6 
99 0194:0072 RN! 201 684 14 28 2,8 14 2: 1,8 
99 0194:0073 RN2. 191 680 lOtill-15 cm 40 55 1,2 54 6( 1,1 
99 0194:0074 RN2 191 681 28 42 1,4 42 5: 1,2 
99 0194:0075 RN2 191 682 26 34 1,6 22 3( 1,3 
99 0194:0076 RN2 191 683 28 43 L6 48 5' 1,2 
99 0194:0077 RN2 191 684 26 42 1,5 51 5' 1,2 
99 0194:0078 RN2 191 685 27 45 1,3 47 51 1,2 
99 0194:0079 RN2 192 680 35 50 1,4 56 61 1,1 
99 0194:0080 RN2 192 681 29 46 1,4 57 61 1,1 
99 0194:0081 RN2 192 682 32 49 1,6 48 6( 1,3 

' . 

99 0194:0082 RN2 19, 683 25 41 1,5 51 5' 1,2 
99 0194:0083 RN2 192 684 30 45 1,8 48 5' 1,2 

I . 
99 0194:0084 RN2 192 685 28 44 1,4 48 6'. 1,3 
99 0194:0085 RN2 193 679 30 46 1,5 56 6' 1,1 

! ' 99 0194:0086 RN2 193 681 29 47 1,3 51 5' 1,1 
99 0194:0087 RN2 193 682 34 51 1,7 55 61 1,2 

99 0194:0088 RN2 193 683 25 41 1,3 43 4' 1,1 
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99 0194:0089 RN2 

99 0194:0090 RN2 

99 0194:0091 RN2 

99 0194 :0092 RN2 

99 0194:0093 RN2 

99 0194:0094 RN2 

99 0194:0095 RNI 

99 0194:0096 RN2 

99 0194:0097 RN2 

99 0194:0098 RN2 

99 0194:0099 RN2 

99 0194:0100 RN2 

99 0194:0101 RN2 

99 0194:0102 RN2 

99 0194:0103 RN2 

99 0194:0104 RN2 

99 0194:0105 RN2 

99 0194:0106 RN2 

99 0194:0107 RN2 

99 0194:0108 RN2 

99 0194:0109 RN2 

99 0194:0110 RN2 

99 0194:0111 RN2 

99 0194:0112 RN2 

99 0194:0113 RN2 

99 0194:0114 RN2 

99 0194:0115 RN2 

99 0194:0116 RN2 

99 0194:0117 RN2 

99 0194:0118 RN2 
99 0194:0119 RN2 

99 0194:0120 RN2 

99 0194:0121 RN2 

99 0194:0122 RN2 

99 0194:0123 RN2 

99 0194:0124 RN2 

99 0194:0125 RN2 

99 0194:0126 RN2 
99 0194:0127 RN2 
99 0194:0128 RN2 
99 0194:0129 RN2 
99 0194:0130 RN2 
99 0194:0131 RN2 
99 0194:0132 RN2 
99 0194:0133 RN2 
99 0194:0134 RN2 

193 684 28 

193 685 30 

194 678 25 

194 679 39 

194 680 32 

194 681 32 

194 682 ?-10-15 28 

194 683 Enstaka kolfragment 30 

194 684 23 

195 677 23 

195 678 32 

195 679 27 

195 680 31 

195 682 27 

195 683 27 

196 678 28 

196 679 25 

196 680 18 

196 681 25 

196 682 20 

196 683 16 

196 685 23 

197 679 15 

197 680 22 

197 681 17 

197 682 22 

197 683 Kol 17 

197 684 22 

197 683 19 

197 686 17 

198 679 10 

198 680 22 

198 681 19 

198 682 14 

198 684 Kol 20 

198 685 14 

198 686 Mycket kol 18 

199 680 18 

199 681 14 

199 682 20 

199 683 22 

199 684 22 

199 685 15 

199 686 16 

200 681 17 

200 682 17 

41 2,5 63 6'. 1 

45 1,4 53 5: 1 
41 1,9 58 6. 1,1

55 1,5 52 51 1, 1 

42 2,6 43 5' 1,4 

51 1,3 49 61 L� 

44 2,5 42 5. 1,3
47 3,3 45 5' L3 

50 3, 1 71 91 1,3 

37 1,6 55 6' 1,1 

45 1,5 72 71 1,1 

41 1, 7 60 6, 1, 1 

53 2,7 53 51 1,1 

45 2,5 71 10, 1,5 

55 2,2 41 51 1,3 
57 1,9 62 7: 1,2 

45 1,8 60 61 1, 1 

52 2,6 64 61 1, I 

53 2,6 64 84 1,3 

41 4 78 101 1,3 

40 1,8 48 61 1,3 
42 1,6 44 71 1,6 

53 2,1 56 6' 1,1 

52 2,A 64 8( 1,3 
67 2,7 71 8' 1,2 

66 2,6 69 T 1,1 

46 2,9 50 61 1,2 

38 2,2 38 51 1,3 

41 1,4 40 5. 1,3
40 1,8 48 6'. 1,3 

53 2,1 50 5l 1,2 

64 2,4 64 81 1,3 

59 2,2 56 gr 1,4 

71 2,8 64 8' 1,3 

32 2,1 8 2' 3,3 

42 1,4 40 41 1,2 

20 1,9 10 2. 2,5

52 2 42 61 1,4 
61 2,4 55 8' 1,5 
89 3,6 72 94 1,3 

113 3,6 24 5. 2,3

47 2,6 26 5' 2 

43 2,1 37 6( 1,6 

41 1,6 15 31 2,1 

50 2, I 50 61 1,4 

80 3,6 60 8( 1,4 
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99 0194:0135 RN2 200 

99 0194:0136 RN2 200 

683 2( 66 2,6 54 81 I.: 

685 20 63 2,5 41 6" u
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VEDLAB 
Det lilla vedanatomilabbet 

V edlab rapport 9941 1999-10-01 

Rapport över vedartsanalyser på material från Västerbotten, Umeå sn. Prästsjödiket 

Beställare: Maria Lindberg/Olof Östluud/Västerbottens Museum 

Arbetet omfattar sex kolprover tagna på olika platser i en avlång kokgrop, ca 6 X I meter stor, med 
stenpackning och mycket kol. En liknande kokgrop har nudersökts i Tåme och daterats till 1000-talet. 
Kokgropen är en av flera anläggningar på den undersökta ytan som ligger på sandmark ca 3 7 möh. Nu växer 
tallskog på platsen. I området finns spår från Bronsålder och framåt. 

De sex proverna var alla tagna så att de innehöll kol från samma vedstycke. De var alla fråo Tall. Troligtvis har 
man tagit det bränsle som fanns närn1ast att tillgå. Eftersom tallen kao bli så mycket som 400 år så får man 
räkna med att dateringarna kan innehålla en rätt hög egenålder. 
Proverna är inte vägda. 

Analysresultat 

An!. ID Kontext Prov-
mänod 

4 6 Kokeron 
4 18 Kok.,,.on 
4 23 Kokoron 
4 24 Kokirron 
4 31 Kok0ron 
4 34 Kok.,,.on 

[""l,V�<th;� 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
67020 GLAVA 
Tel. & Fax: 0570/420 29 

Analyserad Trådslag Utplockat ÖVrigt 
mlin•d för 14C-dat. 

Hela Tall 
Hela Tall 
Hela Tall 
Hela Tall 
Hela Tall 
Hela Tall 

T bell a över de vi an vserna frar omna trädslagen och deras egenskaner. d al nk 
Art Latin Max Växtmiljö Egenskapei· och användning 

ålder 

Tlill Pinus 400 år Anspråkslös men trivs på Stark och hållbar. 
silvestris näringsrika jordar. Den är dock Konstntktionsvirke, stolpar, 

ljuskrävande ocl1 blev snabbt pålar, båtbygge, kärl (ej for mat) 
utkonkurrerad från de godare takspån, tjärbloss, träkol, 
iordama när a.-anen kom tjärbrännin2: 

övrigt 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokade:s för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Ho/måsen, lngmar Träd och buskar. 
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.jl. Den nordiska 
floran. Brepol, Turnhout 1992. 
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du Riksantikvarieämbetet 

19990805 

KONSERVERINGSRAPPORT 

A 65/99 
134 3400 
Dnr. 414-03714-1999 

Konservering av dolk och del av dolk, båda av kopparlegering, från Vfuterbotten, Umeå sn, Prästsjödiket, 
RAÄ 600. Uppdragsgivare är Västerbottens Musewn AB och kontaktperson är Berit Andersson. 

1.1 FÖREMÅL OCH STATUS 

An!. 6 Dolk av kopparlegering med rester av trä på båda sidor av skaftdelen. Träresternas fiberriktning 
är parallell med dolkens längdriktning. Dolken är täckt av ett relativt löst sittande lager av brun sandblandad 
jord. Dolkens yta är bitvis blank, jämn och mörkt grön. Fläckvis är orginalytan borta och här syns 
underliggande skrovligt ljusgrönt korrosionsskikt. På orginalytan syns spår efter tillverkning och/eller 
användning i form av rispor i dolkens längdriktning. Även på skaftdelen syns dessa spår. Delar av eggen är 
bortkorroderad och ojämn och mycket skör. 

F 10 Spetsfragment av dolk av kopparlegering. Eggen är korroderad och ojämn och skör. Ytan är täckt av. 
ett tunt brunt sandjordskikt. Orginalytan är krackelerad. Spetsen har sannolikt varit utsatt för eld. 

1.2 ÅTGÄRDER 

Föremålen fotograferades med färgdiafilm före och efter konserveringen. 

Löst sittande jord avlägsnades med skalpell och pensel. 

Träresterna, från baniräd, analyserades av Ulf Strucke på Riksantikvarieämbetet som lämnar separat 
rapport. 

Föremålen avfettades med 95% etanol och stabiliserades därefter med 10 % Paraloid B72 i etanol på pensel 
för att förhindra ytterligare avflagning av eggarna. Träresterna stabiliserades inte med tanke på framtida 
analyser. 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 
ANTIKVARISK-TEKNISKA AVDELNINGEN 
Enheten för konservering av museiföremål 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

;@:#� 
-··· ----Asa-Ner-lander

konservator 
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Trärester 

A 65/99 
134 3400 
Dm. 414-03714-1999 

Skiss över de tydligaste tillverknings/användningsspåren på dolk från Västerbotten, Umeå sn.

Prästsjödiket, RAÄ 600, An!. 6. 

Sid. I. 



Trärester 

-A 
-
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A 65199 

134 3400 
Dnr. 414-03714-1999

Skiss över de tydligaste tillverknings/användningsspåren på dolk från Västerbotten. Umeå sn. 
Prästsjödiket, RAÄ 600, An!. 6. 

Sid. 2. 



Fornlämningsregister Umeå Raänr 600 

Raänr Socken Namn 

! 600 Umeå Prästdjödiket 
Kommun Landskap Granskare Bedömning 

,� Umeå Västerbotten AL R 
Art AntalR Koordinater Möh lägsta Möh högsta 

X I 01-237 /Y564-680 35 40 
! Kartblml 1 Kartblad 2 Kartblad 3 

20K 7c 
Reviderad Dnr Bearbetad av Reg. datum Ändr. datum Sign. inskr. lnskr. datum 
N cs 2001-01-12 
Fastighet 

· Kyrkobordet 9:21 
Grubbe 2:3 

Orientering: 

1 ca 20m N om E12, vid avfart mot Klockarbäcken. 
_ Terräng: 

Sydvästsluttande saodig tallhed med myr i V 
Undersökn o fynd: 

Skrapor, bifaciala pilspetsar, kvartsitdolk, spjutspets av brons, slagg 
Kommentar: 

Området förundersökt 1998, unr 4 & 6 slutundersökta 1999 av Västerbottens museum 
Tidigare anteckningar: 

[ R�ppo.rt över förundersölming av lokal�ma PRASTSJÖDIKET, KLOCKARAKERN, BÖLEVÄGEN och· ROBACKSLIDEN Umeå sn & kn av AsaLundberg för Västerbottens museum 1999. Rapport över
slutundersökning av RAA 600 Umeå sn, kokgrop och stensättning av Berit Andersson för Västerbottens
museum2000
Tradition:

Ändringar:

Beskrivningar 

Allmän beskrivning 

Särskild beskrivning per sakord 

Undernr 1: boplats grop (1 st) rund Bedömn: R 

1 
synlig som en 0,6 m stor och 0,3 m djup rödfärgning i kaoten av grustäkt med ett 20-tal skärvstenar intill 
anläggningen. 

Undemr 2: slaggförekomst (1 st) oval Bedömn: R 
Inom en 1,5 x 1 m stor yta påträffades 25 bitar sintrad lera samt 3 slaggbitar och I slaggkula samt 
skärvste;-i. Området var rödbrunt till färgen vilket övergick till en rödbränd yta med jämn oval form 1 x 0,5 
m stor (0-V) och 0, 1 m djup. Enstaka mindre kolbitar fanns i färgningens övre skikt. 

Undernr 3: härd (1 st) oval Bedömn: I 
bestående av en 1,2m lång (SV-NÖ) halvcirkel av lagda stenar. Inget urlakningsskikt påträffades under 
härden varför den tolkats som sentida. 

Undernr 4: kokgrop (1 st) oval Bedömn: R 
· 5,8 x 1,2 m stor (VNV-0S0) och 0,7 m djup bestående av en 0,4 rn tjock packning av 0,1-0,3m stora
. skärvstenar samt ett 0,2 m tjockt lager av förkolnade stockar i botten. I den övre delen av kokgropen var ett
0,2 m tjockt lager av sand med tunna längsgående kolskikt. Mellan stenpackningen och den opåverkade

. sanden var ställvis ett 0,1 m brett område med k::raftigt rödbränd sand. Kokgropen har C-14 daterats till
665-775 e Kr.



Fornlärnningsregister Umeå Raänr 600 

Undemr 5: kokgrop (] stJ nmd Bedömn: R 

2 m i diam och 0,3 m djup utan tydliga vallar. Halva gropen har undersökts och skärvsten påträffades ner 
till 0,55 m djup samt sporadiskt med kol vilket fördelade sig till två kolskikt. Kokgropen har C-14 daterats 
till 815 - 770 f Kr. 

Undemr 6: stensättning (I st) rektangulär Bedömn: R 

6,5 x 5 m stor (NV-SÖ) av 0,2 - 0,6 m stora stenar vilka utgör en gles stenpackning i två lager. Vid 
förundersökningen 1998 framkom en kvartsitdolk samt ben från männiksa. Anläggningen 
totalundersöktes 1999 och då påträffades ett flertal bifaciala pilspetsar av brecciekvarts, rysk flinta samt 
diabas. En hel spjutspets av brons samt ett uddfragment påträffades även. Anläggningen har C-14 daterats 
till 1750-1529 f Kr. 

Undemr 7: skärvstensförekomst (I st) oval Bedömn: R 

Inom en 1 x 0,6 m stor rödfärgning framkom ett 15-tal skärvstenar samt brända ben och ett avslag. 

Undemr 8: slaggförekomst (I st) oval Bedömn: R 

Inom en 0,85 x 0,45 m stor (Ö-V) och 0,1 m djup rödbränd yta påträffades enstaka slaggbitar samt 
skärv sten. 

Undemr 9: boplatsgrop (I st) rund Bedömn: R 

0,7 m i diam och 0,4 m djup bestående av rödbränd samt samt smala kolstråk. 



Rapporter rörande undersökningar längs den 
plannerade sträckningen av Europaväg 12:

Engelmark, Roger & Linderholm, Johan. 1997. Utredning E12 
genom Umeå. Miljöarkeologisk prospektering. Arkeologiska 
institutionen, MAL.

Engelmark, Roger & Linderholm, Johan. 1999. Miljöarkeologisk 
förundersökning E12, Umeå. Arkeologiska institutionen, MAL.

Sandén, Erik & Sundström, Susanne. 1999. Rapport över 
arkeologisk utredning med anledning av planerad ny väg E 
12, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Umeå universitet & 
Västerbottens museum.

Lundberg, Åsa, 1999. Rapport över arkeologisk förundersökning 
av lokalerna PRÄSTSJÖDIKET, KLOCKARÅKERN, BÖLEVÄGEN 
och RÖBÄCKSLIDEN, Umeå sn och kn, Västerbottens län. 
Västerbottens museum.

Sundström, Susanne. 1999. Rapport över för- och 
slutundersökning av boplatsområdet ”Bölevägen”, Röbäck 6:28 
och 6:29, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens 
museum.

Wallander, Helen. 1999. Osteologisk analys av bränt benmaterial 
från tre lokaler inom Umeå socken, Västerbottens län och 
landskap. Norrbottens museum.

Andersson, Berit. 2000. Rapport över slutundersökning av 
kokgrop och stensättning på lokalen Prästsjödiket, RAÄ 600, 
Umeå sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum.




