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Fig. l. Utdrag ur Fastighetskartan ( l: 12.500) över fomllimningsområdet inom 
fastigheten Skäran 12: l. Det streckmarkerade området anger läget för de under
sökta fornlämningarna, Raä nr. lO resp. 240, Nysätra sn. 



Inledning 

Under perioden 7 /9 - 22/9 2000 företog institutionen för arkeologi och samiska studier en 
kartering och seminariegrävning som berörde RAÄ 10 och RAÄ 240 i Nysätra socken, Väster
bottens län (se fig. 1). Lämningarna, som är belägna på Skäran 12: 1, ingår även i kulturmiljö
vårdsprogrammet för Robertsfors kommun som nr 113a och 113b. Platsen är skyltad. 

Utgångspunkt för undersökningen är platsens förmodade värde för förståelsen av utvecklingen 
under bronsålder-järnålder längs västerbottenskusten. 

Tekniska och administrativa uppgifter 

Dnr I.st beslut:220-5575-200. 

Ekonomisk karta: 21 L 8b Grimsmark. 

Fältarbetet utfördes under tiden 000909 - 000922 

Anvsvariga för seminariegrävningen var Thomas Larsson och Lillian Rathje. 

Deltagare i seminariegrävningen var Mats Andersson, Mikael Arrnstrand, Camilla Brännström, 
Christina Heuck . Vid de markkemiska provtagningarna och de efterföljande miljöarkeologiska 
analyserna deltog dessutom Eva-Marie Backnäs, Daniel Cadei, Jonas Degerfeldt, Jannika 
Grimbe, Björn Johansson, Susanne Johansson, Gunilla Lindbäck, Petra Lundgren, Maria 
Norenius, Sara Nylund, Peter Persson & Stina Uhrberg. 

Dessutom deltog Robert Andersson, Sigrid Bergman, Johan Hägg och Mats Johansson. 

Fynd och arkivmaterial förvaras vid Umeå universitet tills projektet är slutfört, varefter de 
överförs till Västerbottens museum. 

Topografi och fornlämningsbild 

Fornlämningsområdet i Skäran (se fig. 1) ligger på en ås som sträcker sig i nordvästlig-sydöst
lig riktning. Sydväst om området sträcker Oegermyran ut sig och nordöst om området finns 
en dalgång. Den övre delen av åsen består av mo med inslag av grus. Längre ned i sluttningen, 
mot Degermyran, består jordarten mest av grusig sand och där terrängen flackar ut övergår 
jordarten till sandig mo. Områdets sydöstligaste del, där kokgroparna befinner sig består av 
myrmark. Vegetationen består av planterad tall, gran och lövträd. Det är en stor rikedom av 
lingon. 

Inom området finns ert flertal fornlämningar registrerade (se fig. 2). Tidigare kända forn
lämningar var RAÄ 10 som enligt fornlämningsregistret består av två runda rösen, 11 m i 
diameter och 1,4 m höga. Till detta kommer en rektangulär stensättning som sammanbinder 
dessa båda. Det är i denna stensättning som undersökning företagits. Tidigare känt var också 
RAÄ 13, beläget på ert krön öster om RAÄ 10. Fornlämningsområdet RAÄ 240 som enligt 
fornlämningsregistret sammanlagt består av nio stensättningar och rvå kokgropar har också 
varit känt tidigare. Stensättningarna är närmast runda, 2 - 4 m i diameter och 0, 1 - 0,2 m 
höga. Flera har delvis synlig kanrkedja. Kokgroparna är belägna i områdets södra del och är 
enligt fornlämnings registret 1,5 m i diameter och 0, 1 m djupa. Bottenytan utgörs av övermossad 
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Fig. 2. Översikt över fomlämningsområdet i Skäran. De undersökta ytorna 
är svartmarkerade. 



skärvsten och vallen runt groparna består av sotblandad jord och skärvsten. Två skärvstens
högar 5 x 2 m stora och 0,3 m höga av tätt packad skärvsten var också registrerade. En förnyad 
kartering av området förändrade till stor del den tidigare registrerade bilden. De nio 
stensättningarna har numera utökats till 19 av minst två olika typer, skilda åt av såväl 
utseendemässiga grunder som genom geografisk belägenhet. Av de 16 stensättningar som var 
belägna i skogsmark var ett tiotal skadade i samband med tallplantering och jordberedning. 
De två skärvstenshögarna visade sig vara fyra skärvstenshögar. Till detta kommer även fem 
förmodade åkerytor och ett möjligt boplatsområde i områdets västra del, mellan det stora 
gravfåltet i skogsmark med stensättningar med kantkedja och Degermyran. De tre stenfyllda 
låga stensättningarna är belägna på hällmark strax ovan skärvstenshögarna. 

Undersökningens mål 

Syftet med årets grävningar var, förutom det pedagogiska motivet, att: 
-vinna ytterligare kunskap om boplatsen anläggningstyper och materialinnehåll
-undersöka platsens användningstid och stratigrafiska förhållanden
-utröna samband mellan de olika fornlämningstyperna.

U ndersökn i ngsmetoder 

Ett fristående koordinatsystem i magnetisk N-S upprättades. En egen fixpunkt markerades 
på hällen och ersattes höjdvärdet 40 m ö.h. Fem separata undersökningsytor öppnades. Den 
första berörde skärvstenshögarna, den andra och tredje berörde två stensättningar med kant
kedja (varav den ena totalundersöktes), den fjärde yran togs i långröset och den femte utgjor
des av en provgrop i en av kokgroparna. Varje metersruta grävdes i artificiella lager eller 
dokumentationsnivåer (DN) som var 5 cm tjocka med början under torven från dagens mark
nivåer och ned till en nivå där de kulturella inslagen upphörde. Kokgropen grävdes dock inte 
till botten. 

J ordmaterialet togs upp med skärslev och sållades i ett 3 mm stort såll. Eventuella fynd tillva
ratogs och registrerades för varje enskild metersruta och DN. Efter avslutad utgrävning res
taurerades undersökningsycorna till ursprungligt skick. 

Markkemiska analyser 

Före provundersökningen genomfördes en markkemisk analys för att upptäcka eventuella 
aktivitetsytor i och kring anläggningarna (se fig. 10, s. 15). Provtagningen utfördes av studen
terna under ledning av Roger Engelmark, Johan Linderholm, Karin Viklund och Åsa 
Zetterström. Proverna analyserades sedan på MAL av studenterna under ledning av Johan 
Olofsson och Roger Engelmark. Jordprover togs från B-horisonten med 10 meters mellan
rum, med hjälp av en jordsond. Marken bestod av svallad morän vilket gjorde att jordlagret 
var runnt och marken stenig. Det resulterade i att det ibland var svårt att fa tillräckligt med 
provmaterial. Då marken varit föremål för avverkning förligger också risken för viss omrör
nmg. 
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I Skäran togs 31 jordprover för fosfatanalys med syfte att underlätta platsval för framtida 
grävningar/undersökningar och att avgränsa eventuell boplatsyta. 

Fosfatvärdena varierade mellan 7P0 och 169P0

, med den högsta koncentrationen i områdets 
nordvästra hörn. Det lägsta värdet uppmättes i områdets sydöstra hörn. För övrigt finns i 
området två koncenrationer där värdena är förhöjda i relation åll omgivningen, på 74P0 resp. 
78P0

• 

Fosfatkaneringen gav indikaåon om förhöjda värden på vissa punkter, bl.a. i samband med 
skärvstenshögarna. Ett annat område med höga fosfatvärden ligger endast 10 m söder om de 
stora rösena. pH-halten på jordproverna var genomgående låga. Detta kan dels ha att göra 
med att jord.horisonterna var tunna med medföljande stor genomströmning av regnvatten 
och dels med att platsens tallvegetation gör marken sur. Provpunkterna är dock för ra för att 
man skall kunna dra några större slutsatser. 

Glödförlustprovet gav på sina ställen höga förlustvärden, vilket antingen kan bero på att pro
verna innehållit växtddar som inte tillhörde B-horisonten eller kan vara indikation på fossil 
åkermark. Den "normala" organiska halten ligger i en genomsnittlig skogsterräng av denna 
typ på 2 - 3%. Föruom några toppar på så höga värden som 17,4% så låg genomsnittet på 
4,5%. Alltså något högre än "normalvärdet". 

Glödförlustern indikerar, tillsammans med fosfatproverna, att det i nordöstra hörnet av 
undersökningsområdet troligen försigått en verksamhet som avsatt såväl höga fosfathalter som 
organiskt material i marken. 

Arkeobotaniska analyser 

Ett pollenprov togs från en närliggande myr. Vid pollenanalysen räknades 100 pollen per prov 
av björk, tall, gran och al. Analysen visade att tall och björk dominerade inom samtliga nivåer, 
medan förhållandet mellan dessa varierade. Granen förekom sparsamt på de lägsta nivåerna, 
rar en större utbredning i mellannivåerna, för att slutligen minska igen i de övre nivåerna. 
Alen förekommer i de lägsta lagren och blir sedan allt mera sparsamt förekommande. 

Makrofossilanalys utfördes på prover från den rektangulära stensätningen (RAÄ 10), från 
skärvstenshög A2 -AJ, stensättning 4, stensättning 6, samt kokgropen. Resultatet från dessa 
undersökningar var att inga säkra indikaåoner på odling förkom och det växtmaterial och de 
insektsrester som hittades troligen är av recent karaktär. 

Ett pollenprov kommer att analyseras under 2001. 

Vedartsbestämning 

Vedartsbestämning av kol som framtagits vid makrofossilanalysen visar att tall är den vedart 
som dominerar. Gran har enligt bestämningarna inte använts, medan björk förekommer i två. 
prover och sälg i ett. 

I såväl stensättning 6 som stensättning x förekom björk, i den senare även pil. 
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Beskrivning över undersökning av skärvstenshögar 

Skärvstenshög Al. 

Före avtorvningen avtecknade sig en 3,5 x 2,4 m stor och 0,4 m hög stenpackning, bestående 
av 0,1-0,4 m stora stenar, varav flertalet var skörbrända. I SV hörnet var en grop, 0,5 m i 
diameter och 0,3 m djup, vilken troligen orsakats av försök till tallplantering. Markvegetationen 
utgörs främst av ljung, lav och lingonris. Efter avtorvning framkom en delvis tät packning av 
stundtals mycket skörbränd sten. I ytans centrala del avskärmas packningen av en möjlig 
kantkedja bestående av större stenar. Packningen i ytans NO - SO hörn framträder som en 
eventuellt en separat anläggning. I det NV hörnet framträder ytterligare en skärvspackning. I 
N saknas synlig skärvsten. Efter rensning till DN 2 fortsätter den centrala stenpackningen. 
Området är av mörkbrun färg och har rikligt inslag av kol. Skärvstenskoncentrationen i ytans 
NO hörn rensades bort. I ytans SÖ hörn uppträder en tät skärvstenspackning väl avgränsad 
från den centrala packningen. I ytans NV och SV hörn förekommer fortfarande skärvsten. I 
nedre delen av skärvstenshögen framkom en relaåvt koncentrerad förekomst av brända ben 
(se fig. 3). Sammanlagt togs från denna anläggning 11 prover för makrofossilanalys, sju kol
prover och två jordprover. 

Skärvstenshög A2 - 3. 

Före avtorvningen avtecknade sig anläggning 2 som en 0,2 - 0,5 m hög vall som var 4 m i Ö
V och 1,8 m i N-S. Vallen bestod av en homogen stenpackning med i ytan synliga enstaka 
skörbrända stenar. Anläggningen var beväxt med ljung och lingonris. 0,3 m norr om anlägg
ning 2 ligger anläggning 3,vilken före avtorvning avtecknade sig som en0,7 m hög och 3,0 m 
(N - S) ochl,5 m (Ö - V) stor skärvstenshög. Längs V sidan ligger ett 10-tal skörbrända 
stenar i dagen. Längs den S kanten ligger 4 0,5 m stora inte skörbrända stenar, , som en 
kantkedja. Denna anläggning är beväxt med två granar och lingonris. 0,25 m NV om anlägg
ning 3 är en större jord.fast sten, inåll 1,10 m stor och 0,5 m hög, beväxt med ljung och 
lingonris. 

Efter avtorvning framträdde i anläggning} en mycket tydlig kantkedja av åll synes opåver
kade stenar, inom vilken fanns en tät packning av skärvsten. I anläggning två framkom också 
några större till synes opåverkade stenar som tycktes bilda en kantkedja, med en packning av 
skärvsten innanför. Det låg också spridda skärvstenar mellan anläggning 2 och 3. Centralt i 
anläggning två fanns en grop med rester av en möjlig stubbe. Efter nedrensning till DN 3 var 
hela schaktet täckt av skärvsten. I den SÖ hörnet fanns en 0,2 m stor kolsamling. I övrigt 
fanns inga direkta förändringar i stenstrukturen inom sckaktet. Kantkedjan i S delen av an
läggning 3 var fortfarande tydlig. 

Efter att en stor mängd skörbränd sten plockats bort och de större opåverkade stenarna läm
nats kvar framträdde en struktur med en eventuellt fristående anläggning i den N respektive S 
delen av schaktet. Skärvstenen verkade ej fortsätta djupare ner. Rostjord framträdde över hela 
schaktet, även om blekjordslagret tränger igenom på vissa ställen. Innanför kantkedjorna i N 
och S ligger skärvsten i relaåvt stort omrang, något som inte framträder lika tydligt i den· 
förmodade fristående anläggningen i Ö. Sammanlagt togs i denna anläggning fem kolprover 
och 15 jordprover. Här togs också sex markkemiprover i den södra profilen och 42 pollen
prover (se fig. 4). 
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Fig. 3. Profil över skärvstenshög, Al. 
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Beskrivning över undersökning av stensättningar 

Stensättning 4. 

Före utgrävningen var stensättning x 2 m i diameter och 0,2 m hög och hade en delvis synlig 
kantkedja. Stensättningen var bevuxen med vitmossa och lingonris. Formen är närmast spets
oval med udden i N-S riktning. Efter avcorvning av halva stensättningen framkom en tydlig 
kanckedja, bestående av 0,4 - 0, 1 m stora stenar. Kanckedjans övre del är väldigt välavvägd 
och samtliga stenar har ett toppmått på ca 39,56 (se fig. 6). Några av stenarna i den västliga 
delen var skörbrända. I den västra delen av stensättningen fanns också en mindre mängd kol. 
Även denna stensättningen hade den grusiga fyllning som skiljer från omgivande mark (se fig. 
7). Inga fynd gjordes i den halva som grävdes. Totalt togs 2 kolprover. 

Stensättning 4, profil. 

X 1031,50 

y 2018,40 

1 Torvlager 
2 Blekjord 

4 

5 

3 Ljusbrunt lager av sand/grus 
4 Mörkbrunt lager av grus 
5 Morångrus - steril mark 

Fig. 7. Profilritning över stensättning 4. 
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Stensättning 6. 

Före avtorvningen var stensättningen närmast rund, 2,47 m i N-S och 2,33 i Ö-V och 0,2 
hög. I NV - NÖ var en väl synlig kantkedja. Stensättningen var bevuxen med mossa och 
lingonris. Efter avtorvningen framträdde kantkedjans stenar mera markant. Anläggningen var 
störd i S delen där delar av kantkedjan saknas. Störningen är sannolikt orsakad av en mark
beredare, eftersom det i S också finns två planterade träd i direkt anslutning till kantkedjan. I 
S och SV framträder också ett antal större stenar utanför anläggningen. Direkt under torven 
framkom kol på vissa ställen, såväl innanför som utanför kantkedjan. I det NV hörnet verkade 
flera av stenarna vara skörbrända. Fyllningen i anläggningen framträder tydligt i förhållande 
till markytan utanför på grund av sin annorlunda f'årg och kornstorlek. Eri fläck med mörkare 
färg framkom på båda sidorna av profilbanken efter nedrensning med 5 cm (se fig. 8). Efter 
nedrensning med 10 cm inträffade inga större förändringar (se fig. 9). Fyllnadsmaterialet ser 
fortfarande mörkare ut än omgivande jord och är grusigare till karaktären. Särskilt i S delen 
framkom kol i fyllnadsmaterialet. I SV hörnet framkom en möjlig kantkedja till en möjlig 
anslutande stensättning. I N delen intill och strax Ö om en stor skörbränd sten förekom ett 
torvigt och lite koligt lager. I området mellan stensättning 6 och den eventuellt intilliggande 
stensättningen fanns spridda skörbränd sten och kol. Förutom några tveksamma bitar av bränd 
lera gjordes inga fynd i stensättningen. Något som däremot står klart är att det grusiga fyllnads
materialet inte verkar tagits från det omedelbara närområdet. Totalt togs 5 kolprov och 10 
jordprover för makrofossilanalys. 
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Beskrivning över undersökning av den rektangulära 
stensättningen 

Före avtorvningen bestod anläggningen av en 7 x 5 m långt och intill 0,7 m hög rektangulär 
stensätming med en homogen stenpackning av 0,2 - 0,4 m stora stenar. I rösets NV del fanns 
en grop. Stensättningen var bevuxet med mossa, lingonris och två stubbar. Ungefär i mitten av 
röset togs ett 1 m brett schakt upp. Efter avtorvningen framkom en stenpackning av 0,2 - 0,5 
m stora stenar. De största låg i V kanten och bildade förmodligen en kantkedja. I Ö delen 
fanns även små stenar, 0, 1 m stora. Inga inre konstruktioner kunde observeras. Efter ned
rensning till DN 2 framträdde i schaktets Ö och V del, vid de förmodade kantkedjorna, ett 
tjockt lager av blekjord. I övrigt framträdde en koncentration av mörk, kolhaltig jord i de 
mittersta 3 metersrutorna, varvat med kraftigt bränd och rödfärgad sand som också sträckte 
sig ut till ytterkanten av lämningen. Närmast profilen i S löper en strimma blekjord, parallellt 
med de stenar som ej plockats bort. I schaktet finns två stenar med tydliga kvarcsgångar, den 
ena belägen i den västra delen av schaktet, den andra i den östra delen. I anläggningen togs 
totalt nio jordprov, 13 kolprov (se fig. 9), 36 prover för pollenanalys, 5 prover för markkemisk 
analys och 3 makroprover. 

Rot 

Grå färgning 

Kolblandad jord 

Fig. 9. Planriming över den rektangulära stensättningen. 

Beskrivning över undersökning av kokgrop 

X 1150,73 

y 1150,15 

För att utröna lämningens karaktär och ålder gjordes en en m2 stor provgrop i den nordligaste 
av kokgroparna. Gropen visade sig bestå av tät packad skärvsten och mängder med kol. Ett 
kolprov togs tillvara för analys. För belägenhet av provruta se fig. 2. Gropen har inte grävts till 
botten. 
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Fotolista 

Film 1. 

7. Stensättning 6 från Ö, före avtorvning (LR).
8. Stensättning 6 från Ö, före avtorvning (LR).
9. Stensättning 6 från Ö, före avtorvning (LR).
10. Stensättning 6 från SSV, före avtorvning (LR).
11. Skärvstenshög Al från Ö, före avtorvning. (RA)
12. Skärvstenshög Al från V, före avtorvning (RA)
13. Skärvstenshög Al från S, före avtorvning (RA)
14. Skärvsrenshög Al från N, före avtorvning (RA)
15. SkärvsrenshögA2-3 från SV, före avtorvning (CH)
16. Skärvstenshög A2-3 från Ö, före avtorvning (CH)
17. Skärvstenshög A2-3 från N, före avtorvning (CH)
18-23. Arbetsbilder
24. Skärvstenshög A2-3 från Ö, efter avtorvning (MA)
25. Skärvstenshög A2-3 från V, efter avtorvning (MA)
26. Skärvstenshög Al från N, efter avtorvning OH)
27. Skärvstenshög Al från V, efter avtorvning OH)
28. SkärvstenshögAl från Ö, efter avtorvning OH)
29. Stensättning 6 från NY, efter avtorvning (LR)
30. Stensättning 6 från SÖ, efter avtorvning (LR)
31. Stensättning 6 från NÖ, efter avtorvning (LR)
32. Skärvstenshög A3 från S, dokumentationsnivå 2. Södra kanten av anl. 3 (CH)
33. Skärvstenshög A2-3 från V, dokumentationsnivå 2 (CH)
34. Skärvstenshög A2-3 från Ö, dokumentationsnivå 2 (CH)
35. SkärvstenshögA3 från N, dokumentationsnivå 2. Lodfoco över S delen. (CH)

Film 2. 

1. Skärvscenshög A2-3 från Ö, dokumentationsnivå 3 (CH).
2. Skärvstenshög A2-3 från V, dokumentationsnivå 3 (CH).
3. Stensättning 6 från V, rensningsnivå 1
4. Stensättning 6 från Ö, rensningsnivå 1
5. Stensättning 6 från NÖ, rensningsnivå 1
6. Stensättning 6 från SV, rcnsningsnivå 1
7. Stensättning 6, rensningsnivå 1. Skadan i SV hörnet.
8. Stensättning 6 från Ö, rensningsnivå 1. Norra delen av stensättningen.
9-10 Arbetsbilder. M ars Johansson bygger sållställning intill stensättning 6.
11. Skärvstenshög Al från S, dokumentationsnivå 2 OH).
12. Skärvsrenshög Al från N, dokumentationsnivå 2 OH).
13. Skärvstenshög Al från Ö, dokumentationsnivå 2 OH).
14. Skärvstenshög Al från V, dokumentationsnivå 2 OH).
15. Skärvstenshög Al från N, dokumentationsnivå 2 OH).
16-21. RAÄ 10.
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22. Skärvstenshög A2-3 från Ö, dokumentationsnivå 4 (CH)
23. Skärvstenshög A2-3 från V, dokumencationsnivå 4 (CH)
24-34. RAÄ 10.
35. Stensättning 6 från NÖ (profil).
36. Stensättning 6 från NV (profil)
37. Stensättning 6 från N (profil)
38. Stensättning 6 från N (?) (profil)

Film 3. 

2, Stensättning 6 från N (profil) 
3. Stensättning 4, från Ö (västlig riktning?)
4. Stensättning 4, från N (sydlig riktning?)
5. Stensättning 4, från V
6. Stensättning 4, från N.
7. SkärvstenshögA2 från N ( profil) (CH).
8. Skärvstenshög A2 från N ( profil) (CH).
9. SkärvstenshögAl från N.
10. Skärvstenshög Al från V
11. Skärvstenshög Al från Ö.
12-14. RAÄ 10.
15. Stensättning 4 från N (i nord-sydlig riktning).
16. Stensättning 4 från SV (i nord-östlig riktning).
17. Stensättning 4 från V (västlig riktning).
18. Stensättning 4 från S (i syd-västlig riktning).
19. Stensättning 4 från Ö (i Ö-V riktning).
20. Stensättning 4 från Ö (i Ö-V riktning).
21. RAÄ 10.
22. Skärvstenshög Al från NÖ. (profil Al) (MJ).
23. Skärvstenshög Al från NV (profil Al) (MJ).
24. Skärvstenshög Al från N. (profil Al) (MJ).

Fynd lista 

Stensättning 6. 

Två små bitar bränd lera. Rensningsnivå 0-5 cm, x 1033 y 1027. 

Skärvstenshög A3 

Brända ben. 

17 



• 

Dateringar 

I samband med utgrävningen har 6 prover lämnats in för C-14 analys. Dessa är dels två prover 
tagna i en pollenkärna. Avsikten har här varit att datera den omrörning av marken som avsatt 
en sandlins i provet (Ua-1792 och Ua-1793). Dels har ett prov vardera ur stensättning 6 (Ua-
17334), långröset (Ua-17335), skärvstenshögen (Ua-17336) och kokgrpen (Ua-17337) ana
lyserats. De två första, samt provet ur kokgropen tycks rimliga. De övriga proven är av mera 
svårbedömt värde. 

Pollenpropp Ua-1792 2030±70 2 sigm. 202-cal AD 94 

Pollenpropp Ua-1793 1905±65 2 sigm. 4-cal AD 242 

Stensättning 6 Ua-17334 2830±55 2 sigm. 1130 BC-830 BC 

RAÄ 10 Ua-17335 370±70 2 sigm. 1420-1660 AD 

Skärvstenshög Ua-17336 990±75 2 sigm. 890-1220 AD 
� 

Kokgrop Ua-17337 2725±70 2 sigm. 1050 BC-790 BC 

Sammanfattning 

Årets undersökningar i Skäran har bl.a. resulterat i registrering av ett antal nya fornlämningar 
på platsen. I fornlämningsornrådet RAÄ 240 hade tidigare registrerats nio stensättningar, två 
kokgropar och två skärvstenshögar. Vid årets kartering har tillkommit 10 ytterligare 
stensättningar. Dessa är belägna i två skilda områden. Den ena gruppen består av 16 låga 
stensättningar med markerad kanckedja, runda eller rektangulära, ca 2-5 m stora och mellan 
0,1-0,3 m höga. Några av dessa är stenfyllda, medan andra inom kanckedjan är fyllda med 
grus/sand. I denna grupp, belägen på skogsmark, grävdes två stensättningar med grusfyllning: 
nr 4 & 6. Etc tiotal av stensättningarna har skador som orsakats vid callplancering. Den andra 
gruppen består av 3 stenfyllda stensättningar, 2-3,5 m stora och 0, 1-0,2 m höga, belägna på 
berghäll. De tidigare registrerade skärvstenstenshögarna visade sig vid utgrävning bestå av fyra 
separata skärvstenshögar, var och en med en kantkedja av kraftiga stenar. Förutom dessa läm
ningar registrerades också fem förmodade åkerytor och ett möjligt boplatsornråde. Det före
faller troligt att ytterligare intensiva inventeringar av området skulle resultera i flera lämningar. 
Förhöjda fosfathalter förekom bl.a. i anslutning till skärvscenshögarna, samt i anslutning till 
RAÄ 10. 

De makrofossilanalyser som utfördes i den rektangulära stensättningen (RAÄ 10), s�t i 
skärvstenshög A2-A3, stensättning 4, stensättning 6 och kokgropen gav inga indikationer på 
odling. Glödförlustproverna i områdets nordöstra hörn, i anslutning till den antagna fossila 
åkermarken, kan dock tyda på att odling förekommit på platsen. 

Fyndmaterial från utgrävningen var mycket sparsamt. I stensättning 6 framkom två små bitar 
av bränd lera och från skärvsrenshögen A 1 framkom i bottenlagret en liten mängd brända 
ben. Dessa kommer att lämnas in för analys, men kan enligt preliminär bedömning av Elisabeh 
lregren vara spädbarn. 
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Sammanlagt lämnades sex prover in för C-14 analys. T vå av dessa togs i ett pollenprov taget 
nedanför skärvstenshögarna. I detta framkom två sandlinser vilka tyder på att marken blivit 
störd av, troligen mänsklig, verksamhet. Torven ovan dessa linser gav en med 2 sigm. kalibrerad 
datering till 202-cal AD 94 (Ua-1792), samt. 4-cal AD 242 (Ua-1793). Detta tyder på att 
verksamhet förekommit på platsen under förromersk och romersk järnålder. Kokgropen i sin 
tur gav en med 2 sigm. kalibrerad datering till 1050 BC-790 BC (Ua-17337), vilket innebär 
en datering till yngre bronsålder. De övriga dateringarna är problematiska. Stensättning 6 som 
antogs ha en järnåldersdatering daterades med 2 sigm. kalibrering till 1130 BC-830 BC (Ua-

"17334), vilket också skulle ge en datering rilI�utet 'av yngrebronsålder. Den spridda 
öre omsten av kol i �gens fy ing, vilken tro . gen �mmit fiå.n annan .P�, s§lle 
ock kunna inne ära att äldre kol finns inblanaat. Dateringen kan också vara riktig, men 

behöver i så fall bekräftas med ytterligare aateringar inom gravfältet. Den datering som gjordes 
i skärvstenshög A, 1 i nära anslutning till de brända benen, gav med 2 sigm. kalibrering 
dateringen 890-1220 AD (Ua-17336), en datering som förefaller orimlig. Men, även här 
skulle flera kolprover behövas. Den sista daterin en, av den rektangulära stensättnin en (RAÄ 
1 0) är helt osannolik och måste ha konraminerats av yngre o , möjligen nedrasat i samband
me u rävnin en. Kol rovet ro i botten av anl" · 'breraå
µatering_till 1420-1660AD (Ua-17335). 
Sammanfattningsvis kan man säga att fjolårets utgrävningar och karteringar av området, trots 
ett antal märkliga dateringar, har skapat många öppningar till ny kunskap om övergången 
mellan bronsålder och järnålder i Västerbotten. Platsen har en mycket stor potential för fort
satt forskning. 
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