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RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV 
BOPLATSPÅ FASTIGHETERNA POTATISLANDET 13 

OCH 14, UMEÅ SN OCK KN. 

INLEDNING 

Under våren 2001 påträffades skörbränd s len på den nyligen bebyggda 
tomten Potatislandet 13, i stadsdelen Umedalen, Umeå stad. Efter en be
siktning kunde konstateras att fornlämningen fortsatte in på den intillig
gande, ännu obebyggda, tomten Potatislandet 14. Eftersom det redan ut
förts en arkeologisk utredning i samband med projekteringen för områ
det och ägarna till tomterna inte kunde belastas med kostnaderna för en 
arkeologisk undersökning, ansökta länsstyrelsen om medel för under
sökning frän Riksantikvarieämbetet. Våsterbottens museum kunde där
med utföra en mindre undersökning av boplatsresterna. 

Med anledning av att nr 14 inom kort skulle bebyggas blev undersök
ningen hastigt igångsatt och undersökningstiden kort. 

Undersökningsområdet från söder. Under tallarna till vänster påträffades A4. 
Vid tallen till höger i bilden låg A2 
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SAMMANFATTNING AV RESULTATEN 

På den undersökta boplatslokalen på fastigheten Potatislandet 14, har 
fyra anläggningar undersökts; två boplatsgropar, en kokgrop och del av 
ett kulturlager. I anslutning till en av boplatsgroparna undersöktes en an
läggning vars funktion ännu inte gått att bestämma. Den går under be
nämningen "rännan". 

Efter slutförd undersökning kan man konstatera att den undersökta 
boplatsytan som lokalen "Potatislandet" utgör, förmodligen är en mycket 
liten del av den egentliga boplatsen. Den ursprungliga boplatsen bör ha 
fortsatt åt söder och åt väster av fyndspridningen på den undersökta de
len att döma. Kulturlagret (A4) var som tjockast och den största fynd
mängden återfanns i undersökningsområdets sydvästra hörn. A4 var 
mycket djupare och mycket fetare till sin karaktär än vad kulturlager från 
bronsålder i dessa trakter brukar vara. 

Kokgropen (Ar) låg ca ro m norr om kulturlagret. Den var oval, drygt 
en halv meter djup och nästan en meter lång. Den innehöll 5 liter skärv
sten och mycket kol. Inga fynd eller benfragment påträffades vid under
sökningen i Ar. Men i två av fyra analyserade jordprov återfanns frag
ment av brända ben. Direkt väster om Ar fanns en mindre grop Ar b, vil
ken inte syntes ovan torv. Även i denna påträffades kol och skärvsten. Två 
analyserade jordprov från Ar innehöll frön från förvånansvärt många 
olika sorters ätliga bär som hägg, hallon, hönsbär, stenbär, mjölon och 
åkerbär (se bilaga r2). 

Boplatsgroparna A2 och A3 intill kulturlagret samt framför allt fort
sättningen av A2 "rännan", är svåra att tolka. A2 var en nästan halvmeter 
djup nedgrävning, vars bredd är något osäker på grund av ett rotsystem i 
den östra delen, men den har förmodligen varit ca r meter bred. U n der 
torven fanns en närmast V-formad forsänkning av sotfärgad bleke, under 
och väster om vilken fanns ett lager med kol, skärvsten och brända ben. I 
ett av jordproverna från A2 påträffades även ett fragment av ett sädes
korn, troligtvis ett skalkorn (se bilaga r2). 

Från A2 och drygt två och en halv meter mot nordost fanns en drygt 
halvmeter bred yta som såg ut som en ränna med spetsformad botten. 
Anläggningens djup uppgick till drygt en halv meter. Två flata stenar satt .. 
i rännans nordvästra kant. Man kan konstatera att rännan med sitt stora 
djup och de kantställda stenarna verkar vara del av en ganska "arbetad" 
konstruktion. Det verkar också som området är omrört och att anlägg-
ningar har byggts ovanpå tidigare anläggningar. Nästan i botten av 
rännan påträffades bl.a. en textilornerad bit av asbestkeramik 

A3 hade ett likartat innehåll som A2 med ett sotfärgat lager under torv 
och ett humuslager med kol, brända ben och skärvsten djupare ned, vil
ket fortsatte utanför nedgrävningarna (bilaga 8). 

Två analyserade kolprover, dels från Ar, dels från A4, gav mycket när
liggande dateringar r3oo-8ro BC respektive 1380-940 BC. 

Fyndmaterialet från Potatislandet är begränsat. Trots detta finns en 

3 



förhållandevis stor variation i fyndmaterialet. Tre olika typer av magring 
av keramiken har påträffats: asbest-, sand- och bergartjkvartsmagring. 

Även den osteologiska analysen och makrofossilanalysen visar på en 
forhållandevis stor variation. Av benmaterialet framgår att ekonomin 
dels har bestått av boskapsskötsel, dels av jakt och fiske. Det stora antalet 
fårjget benen talar för en relativt fast bosättning. Djuren bör ha levt på 
platsen (se bilaga 12). 

Trots att vi antagligen endast sett en mycket liten del av det urspung
liga materialet tyder den osteologiska analysen och makrofossilanalysen 
bägge på att de som en gång bodde på platsen hade en mycket varie
rande ekonomi. 

Enligt den miljöarkeologiska rapporten utgör sädeskomet som påträf
fades i A2 tillsammans med ett kornfynd från Mariehem i Umeå, de 
äldsta fynden av sädeskorn i Västerbotten. De stämmer väl överens med 
resultaten från pollenanalyserna från Prästsjön som visade på odling ca 
700 f. Kr. I rapporten fastslås det att det är helt möjligt att kornet kan 
vara odlat i området (se bilaga 13). Hägg och hallon kan vara en indika
tion i samma riktning eftersom dessa är kulturgynnade och de senare 
även av bränning, vilket stämmer med att granen enligt pollenanalysen, 
minskat under samma tid. Det är troligt att det rör sig om ett året-runt
boende (se bilaga 13). 

Om man utgår ifrån35m kurvan och sätter boplatsen i relation till an
dra kända lokaler i trakten av Umeälvens forntida mynningsområde får 
man följande bild: 

Potatislandet är belägen på samma ö som lokalen Prästsjödiket med 
bland annat en grav och kokgropar. Ön ligger i den bukt som Umeälven 
mynnar i, precis på norra sidan om älvmynningen. På den nordöstra si
dan av bukten, 7,8 km från Potatislandet ligger Mariehemsområdet med 
gravrösen och skärvstenshögar. På den sydvästra sidan av bukten, nära 4 
km sydöst om Potatislandet ligger Röbäcksområdet med rösen kokgro
par och stensättningar. Drygt 2 km uppströms ligger Raä 248, boplats. 
70 m åt sydöst ligger Raä 493, boplats. På fasllandet, precis söder om 
älvmynningen ligger lokalen Bölevägen med flera härdar. Här finns även 
ett fångstgropssystem. 

Om man fogar in Potatislandet i den bild av Umeåområdet under 
bronsåldern som Forsberg målar upp (Forsberg 1999) hamnar Potatis
landet tidsmässigt mellan de två perioder Forsberg talar om, dvs yngre 
ncojäldre brons och yngre bronjromersk jäå. Under den äldre fasen på 
Mariehem låg Potatislandet fortfarande under vatten. 
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Dateringar från ovan nämnda platser är: 

Mariehem möjlig hyddbotten 1877-1638 BC (kalibrerat) 
skärvstenshögar 1527-2009 BC (kalibrerat) 
skärvstenshög 207-768 BC (kalibrerat) 

Röbäck kokgropar 800-400 BC 
kokgrop 500-300 BC 
stensättning Kristi födelse 

Raä 248 boplatslager skifferspets av sunderoytyp 

Bölevägen härd 1750-1670 f Kr (kalibrerat) 
härd 385-345 f Kr (kalibrerat) 
härd 825-795 f Kr (kalibrerat) 

Prästsjödiket grav 1590 f Kr 
kokgrop 800 f Kr, 700 f Kr 
lång kokgrop 700 e Kr 
härd 800 e Kr 

Raä 493 boplatsmaterial a bestkeramik 

Forsbergs resonemang om att arktisk bronsålder och sydskandinavisk 
bronsålder återfinns på samma lokaler stämmer dock väl med materialet 
från Potatislandet. Här finns både asbestkeramik och tydliga indikatio
ner på jordbruk (Forsberg 1999). 

BAKGRUND 

På den avtorvade och något omrörda marken på den bebygda tomten 
Potatislanset 13, syntes vid registreringstillfället en hel del skörbränd sten 
samt ett fåtal fragment av brända ben. Den intilliggande tomten, Potatis
landet T 4, var då ännu inte bebyggd. Den var inte heller avtorvad utan be
växt med några tallar, blåbärs- och lingonris. I skärningen mellan de 
bägge tomterna tyntes skörbränd sten, ett mörkt kulturlager och röd
bränd sand. 

På den motsatta sidan av nr 13 finns ytterligare en bebyggd tomt med 
anlagd gräsmatta. T övrigt är de aktuella tomterna omgärdade av vägar ~ 

(se bilaga I och 5). 
Inför exploateringen av hela villaområdet gjordes en arkeologisk utred

ning (Wennstedt 1989). Inget av arkeologiskt intresse framkom vid ut
redningen men dock påträffades vissa boplatsindikationer och två områ
den med forhöjda fosfatvärden kunde identifieras (Gustavsson, Linder
holm 1989). 

Pollenprover har tidigare tagits vid den närbelägna sjön Prästsjön, 
950 m norrut. Analys av proverna visade att odling förekommit i trakten 
från Bronsålderns slut (Engelmark, 1976). 

Närmsta kända fornlämning är en boplats, Raä 493, Umeå sn, som lig
ger ca 70 m sydöst om undersökningsområdet. Den förundersöktes 
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1991, varvid bl.a. två skärvor av asbestkeramik påträffades (Rathje 1991). 
På platsen hade tidigare påträffats skärvsten, kärnor, bränd flinta, brända 
ben m. m. 

Ca 1350 m norr om den aktuella boplatslämningen undersöktes år 
1998 och år 1999 flera fornlämningar bl. a. två kokgropar, en avlång och 
en rund. Den förra daterades till 665-775 e.Kr. (kalibrerad tid), den se
nare till 8r5-770 f. Kr. (kalibrerad tid). I samma område undersöktes 
också en anläggning som är den enda kända i sitt slag i Norrland. En 
grav som ovan mark var helt osynlig m en under torven bestod av två la
ger med stenar och som innehöll rester efter åtminstone två människor. 
Graven daterades till 1750-1520 f. Kr. (kalibrerad tid), en tid då platsen 
måste ha varit belägen på en mindre ö (Lundberg 1999 och Andersson 
2000). 

TOPOGRAFI 

De aktuella fastigheterna ligger i ett detaljplanelagt villaområde i utkan
ten av Umeå stad. Området är idag beläget nästan 6oo m norr om 
Umeälven, ca 35 möh, något nedströms älvens sista fors. Marken består 
av sandmark (isälvssediment), delvis beväxt med tallskog. En höjdfix pre
cis i tomtgränsen som ligger på 36,56 möh skulle enligt Renberg och 
segerströms landhöjningskurva över Umeåområdet innebära att platsen 
låg precis vid havet ca 1400 f Kr. 

METOD 

Den ännu orörda tomten avtorvades med maskin. Det område som i 
tomtgränsen syntes innehålla kulturlager avtorvades dock för hand. Där
efter grävdes totalt25m2 för hand i 0,05 m tj lager och sanden sållades. 
På Potatislandet 13, där marken redan var avtorvad och något störd var 
planerna från början att även detta, åtminstone delvis, skulle sållas och 
att vi skulle undersöka om det fanns orörda partier under ytan. Denna 
tanke övergavs snabbt och den mycket knappa arbetstiden förlades till de 
synliga, oskadade anläggningarna. 

ANLÄGGNINGAR 

Efter det att Potatislandet 14 avtorvats syntes fem försänkningar på mark
ytan. Dessa undersöktes noga med jordsond och en även med spade, var
vid tre av dem kunde konstateras innehålla kol och delvis sten. De fick 
benämningarna Ar, A2 och A3- Det område som i tomtgränsen mellan 
tomterna syntes innehålla ett kulturlager fick benämningen A4. 

Efter avtorvning kunde konstateras att på nr 14 var spridningen av 
skörbränd sten begränsad till den södra delen av tomten. Med en mycket 
tydlig koncentration till tomtens sydvästra hörn och i anslutning till A2. 
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At väster skars kulturlagret av tomtgränsen mot nr 13 och mot söder av 
ett dike och en asfalterad cykelväg. 

A 1 Kokgrop samt A 1 :b mindre grop med kol och skärvsten 

Kokgropen Ar låg i den norra begränsningen av boplatsytan på den 
obebyggda tomten. Anläggningen syntes efter avbaning av torv som en 
mycket svag oval försänkning, ca 1,5 m lång och 0,15 m djup. Den kunde 
vid sandning inte bekräftas vara en anläggning men en provrop m ed 
spade i gropens mitt avslöjade att skärvsten fanns i gropen. 
En profillades i gropens längdriktning i NO-SV och den nordvästra 
halvan undersöktes. 

A 1 från väster. 

Kokgropen var 0,55 m djup och 0,95 m lång och med ett bottenplan som 
var svagt skålat med plant mittparti. I kokgropen fanns sliter skärvsten 
och rildiga mängder kol. Direkt under blekjordslagret i kokgropens mitt, 
ca 0,15 m under torv, låg en samling skärvsten och därunder ett lager 
svagt sotig sand. Därunder kom kraftigare kolskikt samt rödbränd sand 
tillsammans med ytterligare skärvig sten. I bottenlagret fanns ett tydligt 
rödbränt lager, o,OI-0,02 m tjockt, som tydligt avgränsade gropen från 
den sterila marken med grov sand. Ner till 0,3 m under torv fanns kol 
och skärvsten även utanför kokgropens begränsning. Vid o,2o-o,3o m 
var sterila lager. 5 kolprover från kokgropens olika nivåer har tillvarata
gits och ett från en mindre grop, A1:b, direkt väst om A1 (se plan). Ett 
kolprov har sänts för analys. Provet är från kokgropens bottendel, 0,45-
o,s m under torv. Kokgropens datering blev 284o±1oo. Kalibrerat med 2 
sigma blir dateringen 1300 - 810 BC. 
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A2 Boplatsgrop 

Anläggningen syntes under torv som en ca 2xr,7 m stor (NNO-SSV), 
oval försänkning som var o,r7 m dj. På den östra halvan av gropen växte 
en större tall. Vid sandning syntes kol och mycket sot och en hel del ste
nar kunde kännas med sonden. Ett o, s m br schakt grävdes diagonalt 
över gropen (SÖ-NV). I schaktet syntes gropen som en närmast V-for
mad, sotfårgad försänkning som var 0,3 m dj. Under och väster om det 
sotfårgade området fanns ett lager med mycket kol, skörbränd sten och 
brända ben som nedtill var 0.45 m br. Det smalnade av uppåt och fort
satte västerut i schaktet i ett o,r-o,rs m tj lager till A3. 

Den röda färgning som sträckte sig från A2 och ca 2,5 m mot nord öst, var svårtolkad på grund av att 
ytan föreföll omrörd. På bilden syns en mörkfärgning med brända ben och kol som i ett smalt band 
sträcker sig mer än 0,5 m ned under torven. 

Fortsättning av A2 "rännan" 

I ruta Xro8 Yr29 påträffades i sydöstra hörnet en koncentration av skör
bränd sten och en nedgrävning/grop syntes i profilen. Rutan utvidgades 
därför mot N och O samt anslöts till A2 med ett 0,7 m brett schakt mot 
SV (se plan). Från gropen A2 och 2,7 m mot NO fanns ett omrört lager 
rödbrun sand med spridd förekomst av sot, skärvsten, keramik, brända 
ben och avslag. Ner till o,rs-o,2o m djup förefem den halvmeterbreda 
rödbruna ytan utgöra en grävd ränna som delvis överlagrats av sand. Vid 
o,2o m under torv återfanns i "rännans" NO del två kantställda flata, och 
o,r m långa stenar. Stenarna satt längs med "rännans" nordvästra kant 
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precis i gränsen mellan gul sand och det rödbruna kulturlagret. 
Den naturliga markprofilen i området bestod av en dm-tjock linsfiager 

mjäla som överlagrade ett sandfgruslager. I området vid "rännan" var 
lagren mycket omrörda och mjälajord påträffades i flera fall ovanpå fynd
lager med rödbrun jord samt även betydligt djupare. Ytan är därför 
mycket svår att tolka. Störningar har naturligtvis förekommit genom 
åren men samtidigt är den nedgrävning som konstaterats och de 
färgningar som hör samman med fynd av kol, ben m.m. begränsad till 
den ca 2,5 m långa och 0,5-0,8 m breda ytan. Tydligast framträder 
"rännan" vid o,rs-o,2o m under torv och de djupast liggande 
anläggningsspåren finns intill A2 (se profil) där en tydlig spetsformad 
botten av en nedgrävning kunde konstateras. Djupet är här 0,55 m under 
torv. 

Fynden av keramik påträffades i den norra delen av "rännan", i rutorna 
Xro8-ro9 Yr30-13I, och på ett djup av -0,25 m respektive - 0.45 m under 
torv. Det fanns elva skärvor av sand/kvartsmagrad keramik samt en bit 
av textilornerad asbestkeramik 5 avslag av kvarts respektive kvartsit låg 
alla i de övre lagren (-o,2o m). Fragment av brända ben hittades i alla la
ger ner till - o ,4 5 m. 

Den rödbruna färgningen 
"rännan" syntes tydligast vid ca 
0,2m djup. På bilden har ytte rli
gare O, 1-0,15 m grävts bort 
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Området med "rännan" grävdes under de sista dagarna av undersök
ningen och tyvärr kunde inga ytterligare utvidgningar göras for att klar
göra funktionen av ytan. De oregelbundna färgningar av sot m. m. som 
påträffades är sannolikt rester efter flera olika anläggningar som byggts 
på samma plats, vilket kan forklara överlagringar i vissa delar och tydliga 
avgränsningar i andra delar. 

A3 Boplatsgrop 

Ungefår 0,5 m nordväst om A2 syntes A3 som en 0,7 m i diam, rund for
sänkning som var 0,15 m dj. Det schakt som dragits över A2 forlängdes 
över A3 i nordvästlig riktning. I schaktet syntes anläggningen som en 
o,6 m d j nedgrävning. Under humuslagret fanns ett närmare 0,2 m 
djupt, sotfärgat lager bleke som fortsatte åt öster under torven tills det 
sammanföll med det sotfärgade blekjordslagret i A2. Blekjordlagret åter
fanns inte väster om A3. Under det sotfärgade lagret låg ett ljust röd
brunt lager med sand. Under detta fanns ett tydligt kulturlager, ca 0,1-
0,13 m tj, med inslag av kol, brända ben och skörbränd sten (se bilaga 
8). Detta "kulturlager" fortsatte åt både väster och öster där det samman
föll med kulturlagret i västra delen av A2. 

A4 Kulturlager 

Över det kulturlager som syntes i skärningen mellan tomterna öppnades 
ett 4x3 m stort (Ö-V) schakt. A4 som redan före avtorvning var känd 
avtorvades for hand eftersom flera tallar växte inom området och det be
dömdes som avtorvning med maskin skulle innebära skador på anlägg
ningen. Kulturlagret började direkt under torven och var upp till 0.45 m 
tj. Det hade en påtaglig "fet" karaktär med inslag av mycket kol och röd
brända fläckar. I den östra och norra delen av schaktet forsvann kultur
lagret och marken blev sandig och lösare. Även fyndmängden glesades 
ut mot norr och öster. Samma tendens finns hos spridningen av de 
brända benen. Tjockast var kulturlagret i det sydvästra hörnet. Mot söder 
och väster fanns dock inte någon identifierbar avgränsning av kultur
lagret eftersom anläggning skars av den intilligande tomten och ett dike. 
I 0,5 m ruta X106,5 Y126,5 gick kulturlagret ned till ett djup av 0.45 m 
under torven och såg ut som en grop som på ytan innhöll några opåver
kade stenar och ett o,o1 m tj blekelager. 

I A4:s översta 10 cm registrerades 25 l skörbränd sten. o,10-0,25 m 
under markytan registrerades 105l skörbränd sten. Den totala mängden 
skörbränd sten var alltså 130 liter över de 12m2 som undersöktes av A4. 
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Anläggning 4, kulturlager, från nordöst. l schaktkanten syns kulturlagret som en mörkfärgning. 

FYND 

Det enda egentliga redskap som påträffades är en skrapa. Den påträffa
des i del sydvästligaste hörnet av A4. Den dominerande fyndkategorin är 
annars skärvor av keramik. 55 bitar keramik tillvaratogs (79 g). Reste
rande fynd består av avslag. Nästan hela fyndmängden påträffades i den 
södra och mellersta delen av det stora schaktet (A4). Det syntes en tydlig 
utglesning i norra delen av schaktet. Fynden påträffades mellan några 
centimeter under torven till mellan 0,40 och 0,50 m under torven. De 
flesta låg dock mellan 0,05 och 0,25 m under torven. 

Keramiken 

Av de 55 bitar keramik som påträffades är 40 st asbestkeramik och 15 bi
tar är magrade med annat material. Dessa varierar något i karaktär men 
är förmodligen sand eller kvartsmagrade. A v keramikbitarna påträffades 
elva i "rännan" (fortsättningen av A2) och resten i A4. Av de som påträf
fades i rännan är tio sand ochfeller kvartsmagrade och en är en asbest
magrad bit med textilornering (F nr r8 b). Den senare är den enda av 
keramikbitarna som är ornerad. Den påträffades o,4o-o,5o m under tor
ven. Bland asbestkeramiken finns även en mynningsbit (F nr 14). Även 
bland den sand/kvartsmagrade keramiken finns en mynningsbit (F nr 
ro) och en bottenbit från ett kärl med raka kanter och plan botten (F nr 

19)· 
Bland fynden finns även tre bitar av bränd lera, varav en har ett avtryck 

av något som skulle kunna tolkas som näver. 
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Två bitar kvarts/bergartsmagrad keramik och en bit asbestkeramik med textilornering. 

stenmaterial 

Ovan nämnda skrapa är en rundskrapa av rött, förmodligen kvartsitiskt 
material. Eggen är delvis blankslipad. Största antalet avslag är av samma 
material som skrapan (r6 st). Tio avslag är av kvarts, två av kvartsit, åtta 
av flinta och ett av bergart, vilket delvis är slipat. Två av flintavslagen är 
brända. På två av avslagen som är gjorda av samma material som 
skrapan kan man se partier av stenens ytskikt. Förmodligen är de slagna 
ur små kullerstenar. 

ANALYSER 

Ost eologisk analys 

Tillvaratagna ben har sänts till Jan Storå, Arkeo-Osteologiska forsknings
laboratoriet, for osteologisk analys. Här följer en sammanfattning av re
sultaten. Pör ytterligare upplysningar se "Osteologisk analys av brända 
ben från bronsålderslokalen Potatislandet 14, Umedalen, Umeå sn" (bi
laga 12). 

Totalt tillvaratogs 2707 fragment av brända ben som sammanlagt 
vägde 356,91 g. Benen utgörs framforallt av ben från däggdjur. Det är får 
j get, älg och gråsäl, samt ytterligare ben som kan hänforas till hjortdjur 
resp. hovdjur. Av de hen som gått att artbestämma är 17 fårjget. Ett är älg 
och ett är gråsäl. 25 fiskben har identifierats. Av dessa har 12 gått att art
bestämma. Samtliga är gädda. Vad gäller fiskbenen kommer de art
bestämda gäddbenen alla från små individer. Man kan tala om ett specia
liserat fiske. 15 fågelben ingår i materialet. De har inte kunnat art
bestämmas men de flesta kommer från andfåglar. Ett ben kommer från 
en ännu ej fullvuxen andfågeL Det visar på jakt under försommar. 

Tre fragment har klassificerats som horn. De kommer troligen från älg 
och verkar vara bearbetade. 

12 



De flesta brända benen påträflades i den västra delen av A4 de flesta låg 
mellan o,ro-0,35 m under torven. Benen av fårjget och fågellåg ganska 
jämnt spridda medans de flesta fiskbenen påträffades i A4· Även ben av 
säl, älg, hjortdjur och hovdjur påträffades alla i A4. Inga ben påträffades i 
Ar. 

14C-analys 

Totalt insamlades 20 kolprover, varav två har sänts för analys, ett från 
botten av Ar (KP5) och ett från A4 (Kp8). Proverna skickades för r4C-da
tering till Beta-analytic i Florida (bilaga r4). 
Ar daterades till284o±roo BP. En kalibrering av dateringen med 2 
sigma blirr3oo-8ro BC (Beta-r6o29r). 
A4 daterades till2900±9oBP. En kalibrering av dateringen med 2 sigma 
blir r380- 940 BC (Beta-r6o292). 

Makrofossilanalys 

.Åtta stycken jordprover har sänts till Karin Viklund, Miljöarkeologiska 
laboratoriet vid Umeå universitet för makrofossilanalys. Först skickades 
tre prover, därefter ytterligare fem prover. 
Fyra av proverna kommer från Ar, kokgrop, två från A2, boplatsgrop 
samt två från A4, kulturlager. 

Två av proverna från Ar visade på brända frön och kärnor från ett fler
tal bär och frukter. Samtliga bär var ätbara. Frön som kunde identifieras 
var: hägg, hallon, hönsbär, stenbär, mjölon och åkerbär. De andra pro
verna från Ar innehöll brända ben men inte alls samma variation av 
frön, vilket kan tyda på att några av dessa prover kan ha blivit fel
numrerade (se bilaga r4) . 

I ett av jordproverna från A2 påträffades ett fragment av ett sädeskorn 
av korn, förmodligen skalkorn tillsammans med träkol och några frag
ment av bränd näver (bilaga r3). 
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Fyndlista Potatislandet 14, Umedalen, Umeå sn 
Fynd nr Fynd Koordinater Nivå Vikt Antal Övrigt 
l skrapa Xl05 Yl24 +36,27 67 l * 
2 keramik Xl05 Y124 4 4 asbestmagrad keramik 
2b bränd lera Xl05 Y124 2 l 
3 bränd lera Xl25 Y125 -20-25 4 l 
4 keramik Xl05 Yl26 -5-10 2 2 asbestmagrad keramik 
5 keramik X105 Yl26 -10-15 2 l asbestmagrad keramik 
6 keramik Xl05 Yl27 -5-10 3 5 asbestmagrad keramik 
7 keramik Xl05 Yl27 -10-15 l l asbestmagrad keramik 
7b bränd lera Xl05 Yl27 -10-15 l 
8 keramik Xl05 Yl27 -15-20 l l asbestmagrad keramik 
9 keramik Xl06 Y124 -10-15 14 18 asbestmagrad keramik 
10 keramik Xl06 Yl25 -15-20 5 l kvartsmagrad mynningsbit, 13 mm tj 
lOb keramik X106 Yl25 -15-20 l asbestmagrad • l 
11 keramik X106 Y125 -20-25 2 l asbestmagrad keramik 
12 keramik Xl06 Y126 -10-15 4 2 en är asbestmagrad 
13 keramik X106 Yl26 -15-20 4 2 sandmagrad keramik ? 
14 keramik Xl06 Yl26 -20-25 2 l asbestmagrad mynningsbit, 7 mm tj 
15 keramik X106 Yl27 -15-20 11 2 asbestmagrad keramik 
16 keramik X106,7-107Y127 -5-15 l l magring? 
17 keramik X107 Yl27 -15-20 2 l asbestmagrad mynningsbit 
18 keramik Xl08 Yl30-31 -40-50 6 2 bergartsmagrad keramik med passning,påträffade i "rännan" 
18b keramik Xl08 Yl30-31 -40-50 4 l asbestmagrad keramik med textilornering (imiterad?) i "rännan" 

5 mmtj 
19 keramik Xl09Yl30 -25 16 ca 8 bergartsmagrad, en bottenbit med flat botten, 9 mm tj, i "rännan" 
20 avslag X105 Yl24 l l kvarts 
21 avslag Xl05 Yl24 -25-35 7 3 avslag? kvarts, skiffer, bergart (slipad) 
22 avslag Xl05 Yl25 -5-10 5 3 * 
23 avslag Xl05 Yl25 -10-15 14 3 * 
24 k .. . ~ arna. Xl05 Yl25 -20-25 19 l kvartsit 
25 avslag Xl05 Yl26 0-5 l 2 flinta 
26 avslag X105 Yl26 0-5 20 6 * 
27 avslag Xl05 Yl27 -10-15 l 2 :flinta 
28 avslag X105 Yl27 l l kvarts, lösfynd 
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Fyndlista Potatislandet 14, Umedalen, Umeå sn 
Fynd nr Fynd Koordinater Nivå Vikt Antal Övrigt 
29 avslag Xl06 Yl24 0-5 2 l flinta, bränd 

30 avslag Xl06 Yl24 -10-15 2 3 kvarts 

31 avslag Xl06 Yl25 0-5 l 2 * 
32 avslag Xl06 Yl25 -10-15 l l flinta 

33 avslag Xl06 Yl07 -15-20 14 l kvarts 

34 utgår 
35 utgår 
36 avslag Xl06,5 Y125,3 0-5 8 l * 
37 avslag X106,7 Yl25 -5-15 6 l * 
38 kärna 12 l kvarts, lösfynd på Potatislandet 13 

39 utgår 
40 avslag Xl07 Yl24 -5 3 l kvarts 

41 avslag? Xl07 Yl26 -10-15 4 l kvartsit 

42 kärna X108 Yl29 0-5 14 l kvarts, utanför stora schaktet 

43 avslag X108 Yl29 0-5 4 l kvarts, utanför stora schaktet 

44 avslag Xl08 Yl30 -7 l l flinta, utanför stora schaktet 

45 avslag Xl09 Yl30 0-10 l l flinta, utanför stora schaktet 

46 avslag X113 Yl28 14 l kvartsit, ytligt lösfynd 

* =Av rödaktigt material som är något grynigt i strukturen och har en matt yta 

* 
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Kolprover 
K p Koordinater Anläggning Nivå Övrigt 

l - Al - från stort stycke norr om Al 

2 - Al 

3 - Al +36,05 från gropens mitt 

4 - Al - från botten av anläggningen 

5 - Al -45--50 från nläggningens botten 
mycket säkert prov, för analys 

6 - Al:b 

7 - A2 +35,82 

8 X105 Y124 A4 -15--20 för analys 

9 X106 Y126 A4 -15 --20 

lO X106 Y126,25 A4 +36,48 kolfläck vid profilen 

11 X106 Y125,60 A4 +36,29 

12 X106,80 Yl26 A4 +36,47 

13 Xl07 Y125 A4 -15--20 från nordöstra delen av rutan 

14 X107 Y128 A3 -30 

15 Xl07,90 Y129,55 rännan +36,08 

16 Xl08,80 Y130,10 - intill kantställda stenar 

17 - rännan 

18 - rännan från smal profil 

19 - rännan från botten av smalt schakt 

20 - rännan 

~ 
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Inledning 

Benmaterialet som har analyserats kornmer från lokalen Potatislandet 14, Umedalen Umeå sn, 
som i maj och juni år 2001 arkeologiskt undersöktes av Västerbottens museum. Vid 
undersökningarna påträffades ett delvis skadat kulturlager som bedömdes tillhöra bronsåldern. 
14C-dateringar som utförts senare har bekräftat att kulturlagret kan dateras till yngre 
bronsålder. Vid undersökningarna utgrävdes de sista bevarade delarna av kulturlagret varvid 
ett mindre material av brända ben tillvaratogs. En osteologisk analys bedömdes vara av 
intresse eftersom kulturlager av denna typ från denna tidsperiod är ovanliga i området. 

Syftet med den föreliggande osteologiska analysen har varit att: 

-
- studera försörjningsekonomin på platsen genom att fastställa artfördelningen i materialet 
-belysa fyndomständigheterna för benen 

Analysen har utförts vid Arkeoosteologiska forskningslaboratoriet i Stockholm under 
november 200 l. Uppdragsgivare var Västerbottens museum. 

Material och metod 

Benfynden kommer från två olika grävningsschakt som låg någon meter sydöst om ett 
bostadshus. Kulturlagrets karaktär varierade inom olika delar av schakten och i markytan 
kunde några anläggningar skönjas. I det östra schaktet fanns två större anläggningar där 
kulturlagrets tjocklek var upp till 60 cm tjockt. I det västra schaktet var kulturlagret ungefår 
40 cm tjockt. 

Benen samlades i fålt in ur en kvadratmeter stora rutor i olika nivåer. Vid den osteologiska 
analysen har denna kontextindelning följts. Benmaterialet utgörs uteslutande av små fragment 
av brända ben, totalt 356.91 gram. Av vikten har 5% kunnat bestämmas till art eller grupp av 
arter medan bestämningsgraden enligt antal fragment är lägre, endast 2% (67 fragment). 
Totalt uppgår materialet till 2707 fragment med en medelvikt på 0.1 3 gram. 

• 
Vid analysen har benen om möjligt identifierats till djurgrupp eller art, benslag, del av benslag 
och sida. För åldersbedömning har graden av epifyssammanväxning noterats. Kvantifiering 
har utförts på basen av fragmentantal och vikt. Dessutom har det minsta antalet individer av 
varje art beräknats. En katalog över bestämningarna återfinns som bilaga i rapporten. 

Som jämförelsematerial har brukats min egen skelettsamling samt den osteologiska 
referenssamlingen vid Arkeoosteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. 
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Artrördelning 

Ben från däggdjur dominerar i materialet och tre däggdjursarter har identifierats; får eller get 
(Ovis aries/Capra hircus), älg (Alces alces) och gråsäl (Halichoerus grypus). Dessutom har 
identifierats några ben som kommer från däggdjursgrupperna, cervid (hjortdjur), stor ungulat 
(hovdjur) och liten ungulat De oidentifierade benfragmenten kommer till största delen från 
däggdjur. 

Inget fågelben har med säkerhet kunnat identifierats till art, se nedan. Endast en fiskart har 
identifierats, gädda (Esox lucius). 

Artfurdelningen framgår ur tabellen nedan. En detaljerad beskrivning av varje art följer. 

Tabell över identifierade djurarter 

Fragmentantal Vikt (g) 
Däggdjur 
Får/get 17 9.96 
Älg 1 0.86 
Gråsäl 1 0.43 
Gervid 3 0.45 
stor ungulat 2 2.51 
Liten ungulat 3 0.17 

Fisk 
Gädda 12 0.97 
Fisk obest. 13 0.42 

Fågel 
Fågel obest 15 2.28 

Obestämt 2616 336.34 
Ben? 24 2.52 

2707 356,91 

Däggdjur 

Tabell över den anatomiskafördelningenför däggdjur 

Benslag Får/get Älg Gråsäl Gervid stor ungulat Liten ungulat 
Gornu 3 
Granium 1 
Mandibula 1 
Dentes 3 1 3 
Vertebrae 1 
Gostae 1 1 
scapula 1 
Rad i u s 2 
C4 1 
Fem ur 2 
G t 1 
M p 1 (III-IV) 1 (liN) 
Ph2 3 

17 1 1 3 2 3 
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Får eller get (Ovis aries/Capra hircus) 

Den vanligaste däggdjursarten i material är :tar eller get, totalt 17 fragment. Tyvärr har inget 
ben med säkerhet kunnat identifieras till någon av arterna. De identifierade benen kommer 
från olika delar av skelettet och från minst 2 olika individer. 

Mind: En individ, 30-36 mån- Lårben som är på väg att fusionera proxirnalt. 
En individ, 13-16 mån- En ofusionerad proxirnal epifys från ett fingerben. 

Åldersbedömning enligt Silver 1969. 

Spridningen av benfrånfår/get 

Ruta 0-5 5-10 5-15 10-15 15-20 20 20-25 20-30 25 25"-60 
105/125 1 2 2 
105/126 1 
106/124 1 
106/126 1 
106/127 1 
106.7-107/127 1 
106.7-108/125 3 
106.7-108/127 1 
107/128 1 
107/129 1 
107/130 1 

~lg (.4/ces alces) 

Ett ben av en metapod (mellanhands- eller mellanfotsben) har identi:fiertas till älg. Det är 
fråga om den distala epifysen till ett s.k. stilettben, d.v.s. Mp n eller V. Eftersom epifysen är 
ofusionerad kommer benet troligen från en inte fullvuxen individ. Benet påträffades i ruta 
106.7-107/126, 5-15 cm under torven. 

Bland de obestämda benen finns formodligen några fragment som kommer från älg, se nedan 
under cervid och stor ungulat 

Gråsäl (Halichoerus grypus) 

Rotdelen av en tand (molar eller premolar) har identifierats till gråsäl. Tanden, som påträf
fades i ruta 107/125, 10-15 cm under torven, kommer från en vuxen säl. 

Cervid 

Tre fragment har bedömts vara horn som kommer från en cervid - troligen från älg. De tre 
fragmenten kornmer troligen från sanuna hornstycke. Fragmenten visar troligen spår efter 
bearbetning. Fragmenten påträffades i ruta l 05/ 125, 20-25 cm under torven. 
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Stor ungulat 

Ett fragment av ett skulderblad samt ett annat av ett revben kommer från en stor ungulat d.v.s. 
ett stort hovdjur. Det är troligen fråga om ko eller älg. Skulderbladet påträffades i ruta 
106/126, 25 cm under torven medan revbenet i ruta l 061125, 20-25 cm under torven. 

Det finns, inom flera fyndkontexter bland de obestämda benen, fragment av kraftiga rörben 
som troligen också kommer från denna grupp av djur. 

Liten ungulat 

Tre små fragment av tänder har bedömts tillhöra gruppen liten ungulat. Storlcksmässigt kan 
fragmenten komma från f'ar/get eller rådjur. Med tanke på benmaterialets övriga samman
sättning och lokalens datering samt geografiska läge är det mest troligt att fragmenten · 
kommer från f'ar eller get. 

Spridningen av tandfragment från liten ungulat 

Oidentifierade ben 

Ruta 
106/124 
106/126 

5-10 15-20 25 
1 

1 1 

De obestämda benfragmenten kommer nästan uteslutande från däggdjur. Det är mest fråga om 
små fragment från rörben som storlcksmässigt kommer från mellanstora däggdjur- mest 
intressant i detta sammanhang är små ungulater. I materialet finns också kraniefragment samt 
en del fragment av kotor och revben som verkar komma från djur i denna storleksklass. 

Det finns bland de obestämda benen också en mindre mängd fragment som kommer från 
kraftiga rörben från större djur- troligen från en stor ungulat, d. v. s. älg eller ko (storleks
mässigt skulle det också kunna vara häst). Dessa fragment är intressanta eftersom de visar att 
den anatomiska fördelningen för stora djur är mera komplett vad som framgår av de 
identifierade benen. 

I ruta l 07/124, nivå 0-5 fanns 24 klumpar av en ljus massa som möjligen är vittrade brända 
ben. • 
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Fågel 

Anatomisk fördelningför fågel 

Benslag 
Stemum 
Costae 
Coracoideum 
Furcula 
Carpometacarpus 
Digiti 1 
Ossa longa 

Antal 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
15 

Inget ben av fågel har med säkerhet kunnat bestämmas till art men de flesta benen kommer 
från and:Iaglar. Ben från minst 5 individer har identifierats- fyra coracoideum från höger sida 
av andragel samt ett carpometacarpus från höns:Iagel. Ett av benen från andragel kommer från 
en inte fullvuxen individ. 

Identifierade grupper av fåglar 

Grupp Antal 
Andfågel 8 

Hönsfågel 2 
Fågel, obest 5 

Kommentar 
Två Coracoideum kommer troligen från småskrake/ 
storskrake (Mergus serrator/Mergus merganser) 
Troligen från orre (Lyrurus tetrix) 

Spridningen av identifierade benfrånfågel 

Ruta 5-15 10-20 15-20 20 20-25 20-30 40 Bottenytan 
105/125 2 
105/126 1 
105-1 08/124-128 1 
106/125 1 
106/126 2 
106/127 1 
106.7/125 1 
106.7-108/127 1 
107/124 1 
108/124 1 
108/130 1 1 
Smal profil, 1 
rännan 
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Fisk 

Anatomiskfördelningför gädda och obestämdfisk 

Benslag Gädda Fisk obest. 
Cranium obest. 10 
Dentale g 
Quadratum 1 
Palatinum 1 

Vertebrae 1 1 
Costa e 2 

12 13 

I materialet har identifierats en flskart, gädda. De flesta benen kommer från huvudet på fisken 
från minst fem individer- dentale från höger sida. Samtliga ben av gädda kommer från_små 
individer. 

Bland benen som identifierats till obestämd art av fisk dominerar kranieben. De flesta av 
dessa har inte kunnat bestämmas till benslag utan de har identifierats på basen av den 
karaktäristiska struktur som fiskben uppvisar. 

Spridningen av identifierade ben från obestämd fisk 

Ruta 15-20 20-25 25 25-35 
105/124 1 1 
105/125 5 1 
106/124 1 
106/125 2 
106/126 2 

Spridningen av identifierade benfrån gädda 

Ruta 5-15 10-15 15-20 20-25 25 25-35 40 
105/124 1 
105/125 1 1 1 
105/127 1 
106/124 1 
106/125 2 
106/126 1 
106.7-107/126 1 
108/130 

.. 
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Om ekonomin på lokalen 

Den osteologiska analysen har visat att man på lokalen har haft en varierad försörjning med 
boskasskötsel, jakt och fiske. Materialet domineras av fulget vilket indikerar någon form av 
stabil bosättning som har idkat boskapsskötsel. Den anatomiska fördelningen för far/get är så 
pass varierad att man kan dra slutsatsen att djuren har levt på platsen. Det är inte troligt att 
benen kommer från dit transporterade köttstycken - det finns både köttrika och köttfattiga 
kroppsdelar i material. Dessutom finns på ett av benen (ett strålben) spår av slakt. Benen 
kornmer från individer av olika ålder. 

Jakt och fangst har också idkats på platsen. Fynden av älg och gråsäl visar att jakt har 
bedrivits på såväl land- som havsdäggdjur men det låga antalet identifierade ben gör det svårt 
att göra vidare tolkningar. Det låga antalet ben från jaktvilt är något förvånande med tanke på 
tidigare analyser (se t.ex. Ekman och Iregren 1984). · 

I ffigelmaterialet verkar det finns mest and!aglar vilket visar att sjö!ageljakt har förekommit. 
Anatomiskt dominerar ben som kornmer från "kroppen" medan ben från vingarna är mindre 
vanliga. Det bör dock påpekas att det är de hårda delarna av fågelbenen som finns 
representerade i materialet. Ett av benen kommer från en inte fullvuxen andffigel vilket visar 
att jakt åtminstone har förekommit under försommaren. Jakt på skogsfåglar (orre?) har dock 
också förekommit på lokalen. 

Mängden fisk i materialet är att betrakta som ganska hög men det låga antalet identifierade 
arter (endast gädda) är något förvånande. Analysen ger p.g.a bevaringsförhållandena med alla 
sannolikhet ingen rättvis bild av fisket på lokalen. Det är dock värt att notera att samtliga ben 
från gädda kommer från små individer så man kan tala om ett "specialiserat" fiske efter denna 
art. 
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Spridningen av brända ben 

Totalt tillvaratogs 2707 fragment av brända ben som vägde 356.91 gram. Mängden ben 
varierar markant inom olika delar av grävningsschakten och också de olika nivåerna. 
Fyndrikast var ruta l 05/ 125 där 66.18 gram tillvaratogs och relativt stora mängder ben fanns 
också i området närmast denna ruta. Brända ben verkar ha varit talrikast inom den västra 
delen av det västra grävningsschaktet, se figur. stratigrafiskt påträffades de största mängderna 
ben på nivåerna mellan l 0-35 cm under torven. 

Inom det östra grävningsschaktet fanns också några rutor som innehöll motsvarande mängder 
ben men det är skäl att notera att mängden ben i några av rutorna har uppskattats eftersom de 
inte undersöktes i sin helhet. Mest ben inom det östra schaktet tillvaratogs i ruta l 08/130, 
totalt 22.43 gram. Det kan vara värt att notera att brända ben inte var särskilt talrika i de stora 
anläggningarna inom det östra schaktet. -

Man kan se vissa skillnader i spridningen av de olika arterna. Ben från får/get och tagel 
tillvaratogs relativt jämnt spridda inom både det västra och östra schaktet. Däremot är de 
flesta fiskbenen koncentrerade till det västra schaktet. Ben av gråsäl, älg, cervid, liten och stor 
ungulat har endast identifierats inom det västra schaktet. 

Det verkar således finnas en viss skillnad både i mängden ben och materialets samman
sättning mellan de två schakten. Materialet i det västra schaktet är att betrakta som något 
rikare och mera varierat. Det låga antalet identifierade ben begränsar dock möjligheterna att 
göra vidare tolkningar. 

109 

+ 
108 

107 • 107 

+ -l- + 
106 • • • 106 

+ + + 
105 • • .• 

124 125 126 127 128 + 129 + 130 

• >20 g brända ben per kvadratmeter 

• 66.18gram 

Spridningen av ben inom de olika schakten. Figuren visar de rutor där mer än 20 gram ben 
tillvaratogs. Det västra schaktet innehöll ett mera varierat benmaterial än det östra. 
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Spridningen av hen i de nlika rutorna 

107 

106 

105 

Ruta 
105/124 
105/125 
105/106 
105/127 
106/124 
106/125 
106/126 
106/127 
106,7/125 
107.7-107/126 
106.7-107/127 
106.7-108/124 
106.7-108/125 
106.7-108/127 
107/121 
107/122 
107/124 
107/124-128 
107/125 
107/126 
107/127 
107/128 
107/129 
108/127 
108/129 
108/129-130 
108/130 
109/128 
109/130 
1 05-1 08/124-128 
Smalprofil , rännan 
Totalt 

Får/get 
Antal fragment 

· 1-3 
... 5 

• 
+ + 

• • 
+ + ... • 

124 125 126 

Spridningen av benfrånfår/get 

+ 

+ 

+ 

13 

Antal 
251 
517 
74 
84 

251 
194 
195 
34 
19 
23 
12 
11 
39 
65 
2 
2 

108 
16 
173 
63 
10 
67 
71 
77 
52 
4 

192 
4 
52 
10 
35 

2707.00 

• 

127 128 

Vikt (g) 
36.40 
66.18 
12.86 
10.76 
32.70 
28.08 
26.19 
10.55 
1.84 
3.35 
2.76 
0 .69 
4 .77 
6 .67 
0.2 

0 .09 
16.29 
0.86 
19.64 
7.37 
1.47 
6.15 
8.78 
7 .98 
10.31 
0.45 

22.43 
0.43 
4 .95 
2 .56 
3.15 

356.91 

• 

+ 129 -+ 130 

109 

108 

.. 

107 

106 
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107 

106 

105 

Fågel 
Antal fragment 

• 1-2 

• • 
+ 
• 

+ 

• 
124 125 

Spridningen av fågelben 

Obest. fisk/Gädda 
Antal fragment 

+ 1 

• 2-4 

... 9 

107 

+ 
106 • • 

+ 
105 • .. 

124 

+ 

• 
+ -l-

l 

• • 
+ + 
• 
126 127 

+ 

+ + 
• 

+ + 
• 
127 

Spridningen av ben från obestämd fisk och gädda. 

14 

109 

108 

107 

106 

128 + 129 + 130 

109 

+ 108 

107 

106 

128 + 129 + 130 



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

Art - 0-5 0-10 5 5-10 5-15 10-15 10-20 10-30 15-20 20 20-25 20-30 25 25-35 25-60 30 30-40 40 45 Botten 
Får/get 1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 
Älg 1 
Gråsäl 1 
Gervid 3 
L ungulat 1 
S ungulat 1 

Gädda 1 1 4 3 1 1 
Fisk ob. 3 8 1 1 

Fågel 2 1 1 4 1 3 

Obestämt 158 35 7 16 194 84 278 9 25 539 150 548 113 147 125 24 44 9 75 27 9 

Spridningen av ben på de olika nivåerna. Anta/fragment. 

-

.... 



Resultat 

Under maj och juni år 2001 undersöktes delar av ett kulturlager från bronsåldern vid lokalen 
Potatislandet 14, Umedalen Umeå sn, av Västerbottens museum. Det tillvaragna fynd
materialet av brända ben som uppgår till 356.91 gram har osteologiskt analyserats i syfte att 
belysa försörjningsekonomin på platsen. Tre däggdjursarter, en fiskart samt ben från 
obestämda taglar har identifierats. I materialet dominerar ben av tär/get, fisk ock tagel men 
enstaka ben av gråsäl, älg, cervid, stor och liten ungulat finns också. 

Benmaterialets sammansättning indikerar att ekonomin på platsen har varit varierande med 
inslag av boskapsskötsel samt jakt och fiske. Mängden ben och också benmaterialets 
sammansättning verkar vara 11ågot olika inom olika delar av lokalen. 

Referenser 

Ekman, J. och Iregren, E. 1984. Archaeo-zoological investigations in Northern Sweden. Ear/y 
Norrland 8. KVHAA. Stockholm 

Silver, I. A. 1969. The ageing of domesticated animals. Ingår i: Brothwell, D. och Riggs, E. 
(red.), Science in Archaeology. 2"d edition. London. 
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- - - - -
Potatislandet 14, Osteologisk analys 2001. Sida: 2 

Lokal x y Nivå Kontext Antal Vikt Art Benslag Del Sida Fus p Fus d Kommentar 
Potatislandet 14 105 125 20-25 3 .45 Cervid Cornu Frag av samma "hornbit" - ev 

bearbetad 
Potatislandet 14 105 125 20-25 5 .12 Fisk Fragment av kranieben 

Potatislandet 14 105 125 20-25 1 .06 Fågel Sternum fra g 

Potatislandet 14 105 125 20-25 1 .12 Fågel Coracoideum prox. frag sin Andfågel (storskrake/småskrake) 

Potatislandet 14 105 125 20-25 1 .18 Får/get Mandibula corpusfrag. Fragment med alveoler 

Potatislandet 14 105 125 20-25 1 .57 Får/get Fem ur ca p ut s/d c Caput, på väg att fusionera. Alder: 
c.30-36 månader (Silver 1969) 

Potatislandet 14 105 125 20-25 1 .06 GM da Dentale frag. sin Från liten individ 

Potatislandet 14 105 125 20-25 84 10.52 O best. Rörbensfragment av små och 
stora ben 

Potatislandet 14 105 125 20-25 143 17.22 O best. Rörbensfragment, några från stort 
däggdjur 

Potatislandet 14 105 125 25 Intill och under stubbe 1 .03 Fisk Vertebrae Flera frag av samma kota 

Potatislandet 14 105 125 25 Intill och under stubbe 1 .17 Får/get Dentes frag. Emaljfragment av molar 

Potatislandet 14 105 125 25 Intill och under stubbe 1 .24 Får/get C t frag. sin 

Potatislandet 14 105 125 25 Intill och under stubbe 1 .06 Gädda Dentale d x Frag. från liten individ 

Potatislandet 14 105 125 25 Intill och under stubbe 114 15.45 O best. Rörbensfragment, små och stora 
ben 

Potatislandet 14 105 126 0-5 1 .16 Får/get Ph2 dist. del s/d F Frag. av distala epifysen 

Potatislandet 14 105 126 0-5 3 .17 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 105 126 5-10 12 1.05 O best. Rörbensfragment 

- ~ - ' 
Potatislandet 14 105 126 10-15 19 3.41 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 105 126 15-20 
~ 

1 .07 Fågel Digit! l Hönsfågel, Orre ? 

L... 

" 
• l 



Potatislandet 14, Osteologisk analys 2001. Sida: 3 

Lokal x y Nivå Kontext Antal Vikt Art Benslag Del Sida Fus p Fus d Kommentar 

Potatislandet 14 105 126 15-20 38 8.00 O best. Rörbensfragment, små och stora 
ben 

Potatislandet 14 105 127 5-10 4 1.18 O best. Ett frag av rörben från stort 
daggdjur 

Potatislandet 14 105 127 10-15 1 .14 Gadda Dentale sin Från liten individ 

Potatislandet 14 105 127 10-15 12 1.59 O best. Rörbensfragment, enstaka från 
stort daggdjur. Ett skalltak. 

Potatislandet 14 105 127 15-20 15 1.72 Obest. Rörbansfragment Små och stora 
ben 

Potatislandet 14 105 127 20-25 1 .03 Gädda Quadratum fra g d x Från liten individ 

Potatislandet 14 105 127 20-25 51 6.10 Obest. Rörbensfragment, stora och små 
ben, ett bäckenben och revben av 

Potatislandet 14 105-108 124-128 Bottenytan 1 .66 Fågel Coracoideum prox. frag d x Andfågel, troligen småskrake 

Potatislandet 14 105-108 124-128 Bottenytan 9 1.90 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 106 124 0-5 2 .19 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 106 124 5-10 1 .19 Får/get Vertebrae arcus frag Fragment av pr. articularis 

Potatislandet 14 106 124 5-10 1 .04 Liten ungulat Dentes fra g Emaljfragment av molar/premolar. 
Troligen får/get 

Potatislandet 14 106 124 5-10 55 6.82 O best Rörbensfragment, ngt från stort 
ben 

Potatislandet 14 106 124 10-15 79 10.59 O best Rörbensfragment, ngt från stort 
ben 

Potatislandet 14 106 124 15-20 81 11.11 O best. Rörbensfragment, ngt från stort 
ben 

Potatislandet 14 106 124 20-25 1 .07 Fisk Cranium fra g Kranieben 

Potatislandet 14 106 124 20-25 1 .24 Gädda Dentale fra g sin Liten individ i 

' - .. -
Potatislandet 14 106 124 20-25 30 3.45 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106 125 5-10 12 2.39 O best. Rörbansfragment 
' -

-

... 



- - - - - - - -~ - - - --- - -
Potatislandet 14, Osteologisk analys 2001 . Sida: 4 

Lokal x y Nivå Kontext Antal Vikt Art Benslag Del SK:la Fus p Fus d Kommentar 

Potatislandet 14 106 125 10-15 11 3.11 O best. Rörbensfragment, två 
kraniefragment 

Potatislandet 14 106 125 15-20 2 .07 Fisk fra g Revben och kranieben 

Potatislandet 14 106 125 15-20 1 .27 Fågel Coracoideum prox. frag d x Andfågel 

Potatislandet 14 106 125 15-20 1 .02 Gadda Vertebrae Kota, liten individ 

Potatislandet 14 106 125 15-20 1 .15 Gadda Dentale fra g d x Liten individ 

Potatislandet 14 106 125 15-20 107 10.12 O best. Rörbensfragment, mest från små 
ben 

Potatislandet 14 106 125 20-25 58 10.66 O best. 

Potatislandet 14 106 125 20-25 1 1.29 stor ungulat Costae fra g Revbensfragment från ko/alg/häst. 

Potatislandet 14 106 126 0-5 4 .85 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106 126 10-15 6 1.06 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106 126 15-20 1 .03 Fågel Ossa langa fra g Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106 126 15-20 1 .42 Fågel Coracoideum prox. frag d x Andfågel 

Potatislandet 14 106 126 15-20 1 .25 Får/get Ph2 dist. frag F Fragment av den distala epifysen 

Potatislandet 14 106 126 15-20 1 .08 Gadda Dentale fra g d x Liten individ 

Potatislandet 14 106 126 15-20 1 .04 Liten ungulat Emaljfragment av molar/premolar, 
troligen får/get 

Potatislandet 14 106 126 15-20 34 4.51 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106 126 20-25 2 .09 Fisk Costae fra g s d Två fragment 

- ~ 
- ' 

Potatislandet 14 106 126 20-25 109 12.45 O best. Rörbensfragment, två 
tandfragment, ngt skallfragment 

Potatislandet 14 106 126 25 1 .09 Liter\ ungulat Den_tes rot frag Rotdel av molar/premolar, troligen 
~ får/get 

-------
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Potatislandet 14, Osteologisk analys 2001. Sida: 5 

Lokal x y Nivå Kontext Antal Vikt Art Benslag Del Sda Fus p Fus d Kommentar 

Potatislandet 14 106 126 25 33 5.10 O best. Rörbensfragment, två 
kraniefragment 

Potatislandet 14 106 126 25 1 1.22 stor ungulat scapula cavglen s/d Ko/Älg/Häst, Från vuxet djur, mest 
likt ko 

Potatislandet 14 106 127 0-5 3 1.34 O best. Rörbensfragment, ett från stort 
rörben 

Potatislandet 14 106 127 10-15 1 2.88 Får/get Fem ur dist. frag sin Fragment ovanför distala epifysen, 
vid fossa plantaris 

Potatislandet 14 106 127 10-15 3 .39 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106 127 15-20 13 1.51 O best. Rörbensfragment, mest från små 
ben 

Potatislandet 14 106 127 20-25 1 .05 Fågel Ossa longa fra g Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106 127 20-25 13 4.38 Obest. Rörbensfragment, ett från stort 
däggdjur 

Potatislandet 14 106,7 125 5-15 1 .15 Fågel Coracoideum dist. frag d x Andfågel 

Potatislandet 14 106,7 125 5-15 18 1.69 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 1 06,7-10~ 126 5-15 1 .01 Gädda Palatinum fra g d x Liten individ 

Potatislandet 14 1 06,7-10~ 126 5-15 21 2.48 Obest. Rörbansfragment 
i 
l 

l 
Potatislandet 14 106,7-10i 126 5-1 5 1 .86 Älg M p prox. epifys s/d o Epifysen till ett stilettben, 

ofusionerad. (trol. yngre än 3 år, 
l l 

Potatislandet 14 106,7-1 o~ 127 5-15 1 .88 Får/get C4 fra g sin Fragment 

Potatislandet 14 1 06 ,7-10~ 127 5-15 11 1.88 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 106,7-101 124 20-25 11 .69 O best. Rörbensfragment, små ben. Ett 
k ra nieben 

Potatislandet 14 106,7-101 125 20-25 1 .07 Får/get Ph2 prox. epifys s/d o Fragav prox. epifys, ofusionerad. 

- . Ålder: yngre än 13-16 mån. (Silver - ' 
Potatislandet 14 106,7-10f 125 20-25 1 .10 Får/get Costae ca p ut s/d Fragment av revben 

Potatislandet 14 1 06~7-10! 125 20-25 1 .20 Får/get Cranium - maxilla s/d Fragment med alveoler 

... 



Potatislandet 14, Osteologisk analys 2001. Sida: 6 

Lokal x y Nivå Kontext Antal Vikt Art Benslag Del Sida Fus p Fus d Kommentar 

Potatislandet 14 106,7-101 125 20-25 36 4.40 O best. Rörbensfragment, något kranieben 

Potatislandet 14 106,7-101 127 1 .02 Fågel Ossa longa fra g Rörbensfragment 

Potatislandet 14 106,7-10! 127 1 .05 Får/get Dentes fra g Emaljfragment från molar 

Potatislandet 14 106,7-10! 127 63 6.60 O best. Rörbensfragment, något 
kranieben. 

Potatislandet 14 107 121 0-5 2 .20 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 122 0-5 Sållfynd 2 .09 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 124 0-5 24 2.52 Ben? Ev. svalladetomrörd a" klumpar av 
brända ben - i ploglager? 

Potatislandet 14 107 124 0-5 13 1.82 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 124 0-10 Ostradelen 7 .82 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 124 5-10 18 2.12 O best. Rörbensfragment 

Polalislandet 14 107 124 20 1 .11 Fågel Costae fra g Revbensfragment 

Potat1slandet 14 107 124 20 Rutans östra hälft 45 8.90 O best. Revbensfragment, några från stort 
ben 

Potatislandet 14 107 124-128 25-35 Langs prof.kantens söd 16 .86 O best. Rörbensfragment 

Petatslandet 14 107 125 53 4.82 O best. Rörbensfragment, ngt från stort 
ben 

Potat siande! 14 107 125 5 4 .22 O best. Rörbensfragment 

P otal slandet 14 107 125 5-10 59 7.13 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 125 10-15 1 .43 Gråsal Dentes rotfra g Tandroten till molar/premolar-från 
vuxen sal 

~ -
Potatislandet 14 107 125 10-15 56 7.04 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 126 5-10 18 1.13 O best. Rörbensfragment 
' -

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

" 



Potatislandet 14, Osteologisk analys 2001. Sida: 7 

Lokal x y Nivå Kontext Antal Vikt Art Benslag Del Sda Fus p Fus d Kommentar 

Potatislandet 14 107 126 10-15 45 6.24 O best. Rörbensfragment, ngt från stort 
ben 

Potatislandet 14 107 127 5-10 1 .17 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 127 15-20 9 1.30 O best. Rörbensfragment, ett från stort 
ben 

Potatislandet 14 107 128 5 3 1.03 O best. Rörbensfragment, ett från stort 
d~ggdjur 

Potatislandet 14 107 128 20 1 .28 Får/get Radius diaf. frag s/d Litet fragment med anl~ggningsyta 
mot ulna 

Potatislandet 14 107 128 20 63 4.84 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 129 5-15 34 4.12 O best. Rörbensfragment, enstaka från 
större ben eller kranium 

Potatislandet 14 107 129 20 12 2.16 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 107 129 25-60 1 .26 Får/get Radius prox ep if. frc: d x F Litet frag. Trol.snittspår medialt. 
Ålder: aldre an 1 O mån {Silver 

Potatislandet 14 107 129 25-60 24 2.24 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 108 127 3 .22 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 108 127 20 30 2.89 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 108 127 30 44 4.87 O best. Rörbensfragment, ett från stort 
ben 

Potatislandet 14 108 129 5 9 .87 O best. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 108 129 10-15 15 .73 Obest. Rörbensfragment, de flesta från 
samma ben 

Potatislandet 14 108 129 10-20 1 .14 Fågel Coracoideum prox frag sin Andfågel 

Potatislandet 14 108 129 10-20 9 2.23 O best. Rörbensfragment 

- ~ - ' 
Potatislandet 14 108 129 15-20 18 6.34 Obest. Rörbensfragment 

Potatislandet 14 108 129-130 40 4 .45 Obest. Rörbensfragment . -
--------- -

" 
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Lokal x y Nivå Kontext Antal Vikt Art Benslag Del Sida Fus p Fus d Kommentar 

Potatislandet 14 108 130 20-30 Intill kantstalida stenar 1 .02 Fågel Coracoideum dist. frag d x Andfågel, trol ung individ 

Potatislandet 14 108 130 20-30 Intill kantstalida stenar 1 3.02 Får/get Dentes fra g Emaljfragment från molar. Från 
samma tand 

Potatislandet 14 108 130 20-30 Intill kantstalida stenar 90 9.02 O best Rörbensfragment, ett med ev. 
slaktspår. Ngt från större ben 

Potatislandet 14 108 130 40 1 .08 Fågel Carpometacarpus pro x frag sin Hönsfågel, storlek närmast 
orre/tamhöna -mindre an tjader. 

Potatislandet 14 108 130 40 1 .05 Gadda Dentale fra g d x Liten individ 

Potatislandet 14 108 130 40 71 7.27 O best. Rörbensfragment, mest från små 
ben 

Potatislandet 14 108 130 45 27 2.97 O best Rörbensfragment 

Potatislandet 14 109 128 4 .43 O best. Rörbensfragment, ett 
kraniefragment 

Potatislandet 14 109 130 10-15 4 .04 O best. Rörbansfragment 

Potatislandet 14 109 130 10-30 25 3.24 O best. Rörbensfragment, ngt från stort 
ben 

Potatislandet 14 109 130 20-30 23 1.67 O best. Rörbansfragment 

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

.. 

... 
,:ål 
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Makrofossilanalys av jordprover från Potatislandet 14, Umedalen, Umeå 
kn, Västerbottens län 

av Karin Vik/und, Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet 

Undersökningen gäller 3 jordprover från utgrävningar som gjordes med anledning av att 
lämningar av boplatskaraktär med bl a skärvsten hade kommit i dagen vid nybyggnad på en 
tomt i Umeås utkant. Två dateringar på träkol från platsen finns: 2840 +/- 100 BP och 2900 
+/-90 BP ( Fig l). 

Proverna vattensållades med en minsta maskstorlek på 0,5 mm, torkades och undersöktes 
under stereolupp med ca 4-40 ggr förstoring. 

Från Al, kokgrop undersöktes två prover, sannolikt från olika nivåer. Innehållet var likartat 
med en del träkol, mestadels små huggna eller skurna bitar samt bitar av små pinnar, 
antagligen kvistar eller strån. Brända kottefjäll från tall/gran- ganska vanl iga fynd i 
kokgropar, troligen från bränsle- ett granbarr och en hel del små kottar från al fanns också i 
provet. Ett annat markant inslag var några knopp-liknande växtdelar, ca 3 mm långa och av 
okänt ursprung, eventuellt blad-blomknoppar från något ris. Bestämbart var däremot det 
mesta av det frömaterial som kom fram och detta karaktäriseras av brända frön/kärnor från 
olika sorters bär och frukter. Något som troligen är ett helt fårkolnat bär, ännu ej artbestämt, 
hittades också. Samtliga frön kommer från ätliga bär, varav några kanske inte ofta plockas 
och används idag: hägg, hallon, hönsbär, stenbär, mjölon och åkerbär. Fyndmängderna är inte 
stora men sammansättningen med så många olika sorters bär är ovanlig. När det gäller' de 
enskilda arterna är mjölon och hallon ganska vanliga arkeobotaniska fynd, vilket kan bero på 
deras hårda och motståndskraftiga kärnor, dvs de bevaras bättre. Åkerbär är tidigare bara 
rapporterat från en, betydligt senare, norrländsk lokal. Stenbär och hönsbär är inte heller 
vanliga. 

Det tredje provet kom från A2, boplatsgrop- nivå 35,83 m. Här fanns en hel del träkol och 
också några små bitar av bränd näver. Ett bränt frö av vicker hittades också men det mest 
intressanta arkeobotaniska fyndet var ett cerealiafragment, ca sädeskom som bestämdes till 
Hordeum cf vulgare, dvs kom, sannolikt skalkom. 

Sammanfattande diskussion och tolkningar 
Resultaten från makrofossilanalysen styrker tolkningen av lämningarna till boplatslämningar. 
(En tidigare fosfatkartering gav också indikationer på bosättning i området (Gustafsson & 
Linderholm 1989). Sädeskomet och de många olika bärsortema bör spegla hushållsgörbmål 
och mathållning. Brända muslortar och brända granbarr är också sådant som brukar hittas i 
bosättningar. Komfyndet är det andra cerealiafyndet från Umeåområdet från tidsperioden i 
fråga, dvs (yngre) bronsålder. Det andra hittades i Mariehem i en skärvstenshög och har också 
bestämts till kom, men sannolikt naket kom, Hordeum nudum. Tillsammans utgör dessa de 
hittills äldsta sädeskomsfynden i Västerbotten och de korrelerar väl med resultaten från 
tidigare gjorda pollenundersökningar i Prästsjön alldeles intill den aktuella boplatsen, som 
visade på pollen från cerealia och kulturgynnade arter i lager daterade till omkring 700 fKr 
(Engelmark 1976). Vi har således bekräftelse på att komet i fråga kan ha odlats i området. De 
bägge komsorterna - ofta förekommande i lika proportion - är typiska for nämnda tidsperiod 
på lokaler längre söderut i Sverige. 



Hönsbär, åkerbär och al hör hemma på fuktig mark och förekomsterna av dem avspeglar det 
uppgrundningsland med strandängar som enligt pollenanalysen börjat bildas vid Prästsjön vid 
tiden får bosättningen (ibid). Mjölon och stenbär kan ha växt på högre upp belägna, torra och 
öppna partier i skogen. Hägg och hallon är kulturgynnade och den sistnämnda gynnas även i 
hög grad av bränning, kanske är fynden en indikation på att man har man tagit elden till hjälp 
får att röja får dessa tidiga åkrar. Granskogen, som just brett ut sig i området, kan här ha 
kommit ifråga, pollenanalysen visar en nedgång i grankurvan under perioden. Fynden visar 
också hur människorna utnyttjade resurserna i sin omgivning och med sammansatta fynd av 
det här slaget kan vi också fårsöka oss på tolkningar av säsongsmässighet. Utifrån den 
påvisade sädesodlingen och övriga växtfynd var det troligen fråga om året-runtboende, i varje 
fall vistelse under barmarkssäsongen. Alkottar av den storlek som hittats är vanligast tidigt på 
våren, åkerbär och hallon mognar mitt i sommaren, övriga bär samt kornet på sensommaren-
hösten. -

Fig.l C 14-dateringarna, kalibrerade, OxCal 3.3. 

• 
<:: 
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Lista på provernas innehåll: 

Al, prov 3 
l hägg, Prunus padus 
l stenbär, Rubus saxatile 
l mjölon, Arctostaphylos uva-ursi 
l åkerbär, Rubus arcticus 
l bränd muslort 
l granbarr 
3 kottefjäll av talVgran 
l O-tal små kottar av al, A/nus 
20-tal knoppar, ej bestämda 
små träkol med skär/huggmärken 

Referenser 

Al, prov 2: 
2 hallonkärnor, Rubus idaeus 
2 hönsbär, Cornus suecica 
l stenbär, Rubus saxatile 
l l mjölon, Arctostaphylos uva-ursi 
l bränt bär (?) · 
l O-tal små kottar av al, A/nus 
20-tal knoppar 

A2, prov l nivå 35,83 
_ kom, Hordeum cfvulgare 
bränd näver 
l ev bränt bär 

.. 

enstaka träkol med skär/huggmärken, 
bränd kåda 

Gustafsson, S & Linderholm, J 1989. Fosfatkartering, Umedalen. Opublicerad rapport, Inst 
får arkeologi, Umeå universitet, 1989. 

Engelmark, R 1976. The vegetation history ofthe Ume area during the past 4000 years. Early 
Norrland 9. 



Tillägg till rapport nr. 2002-019 makrofossilanalys av jordprover från Potatislandet 14, 
Umedalen, Umeå kn, Västerbottens län. 

av Nils Blixt, Arkeologi CD, Umeå Universitet 

Undersökningen gäller 5 senare inkomna jordprover från Potatislandet 14. 

Proverna vattensållades med en minsta maskstorlek på 0,6 mm, torkades och undersöktes 
under mikroskåp med ca 4-40 ggr förstoring. Bestämningen av materialet gjordes tillsammans 
med Karin Viklund, Umeå universitet -

Proverna l , 2 och 3 innehåll ca 2 dl jord . Proverna 4 och 5 innehåll ca l liter jord. 

l prov l (la), lager l 0-15, hittades 15 brända ben, tre strån, tre strån eller pinnar, små 
mängder g limmer och bränd kåda. Provet innehöll en del träkol. Eventuellt kommer provet 
från A l och om det gör det så fanns det tidigare inga noteringar om brända ben i den 
anläggningen. 

Prov 2 från A2, nivå 35,82, fanns ett fragment av obestämbart frö och bränd kåda. Det 
innehöll en del träkol och något som eventuellt var skenhälla. Detta var det enda av de fem 
p roven som inte innehöll brända ben. 

I prov 3 (1 b) fanns mycket brända ben och bränd kåda. En del träkol innehöll det också. 
Eventuellt kommer detta provet också från A l. 

Prov 4 innehöll mycket brända ben, en bit bränd näver, skörbränd sten varav en del var 
rödaktig i mitten, mycket gl immer, 17 fö rko lnade kvistar eller pinnar och bränd kåda. Kådan 
fanns dock i en mindre mängd än i de övriga proverna. Provet innehöll stora mängder träkol. 
Provet kom mer eventuellt från A4. 

Prov 5 innehöll brända ben, en träkolbit som tro ligen är bearbetad, bränd kåda, fyra-fem 
större brända kådbitar, en stor nävcrbit, två kottcQäll , skörbränd sten och förko lnade strån 
e ller pinnar. Provet innehöll stora mängder träkol. Provet kommer eventuellt från A4. 

Sammanfattande diskussion och tolkningar 
Proverna innehåller ganska vanliga fynd och är inte utmärkande i sig. Vad som är intressant är 
att om prov l :s härkomst är A l så fanns det tidigare inga noteringar om brända ben i den 
anläggningen. Prov 2 från A2 innehöll inga brända ben i provet men vid utgrävningen är det 
hittat hen i den an läggningen. Prov 3 härstammar eventuellt också från A l och i det provet 
fanns det mycket brända ben. Proverna 4 och 5 kommer eventue llt från A4 som var ett 
kulturlager och variationerna i provinnehållet styrker detta. 
Variationen bland frön från bär som rapporterades i rapport nr. 2002-019 återfinns inte bland 
dessa prover, endast ett fragment av ett frö har hittats. Om proverna 1 och 3 kommer från 
andra nivåer än de tidigare analyserade proverna och de härrör till Al, så skulle detta kunna 
vara en av förklaringarna till att de inte har samma varierade innehåll. 

l 



Lista över provernas innehåll : 

Prov l, Al?(la) nivå 10-15 
15 brända ben (tro!. fisk) 
3 brända strån eller pinnar 
små mängder glimmer 
bränd kåda 

Prov 3, A l?( l b) 
206 brända ben (trol. fisk) 
bränd kåda 

Prov 5, A4? nivå 36,29 
117 brända ben (tro!. fisk) 
l bearbetad träkolbit 
l stor näverbit 
2 kotteGäll av tall/gran 
bränd kåda 
4-5 större brända kådbitar 
skörbränd sten 
12 förko lande strån e ller pinnar 

Prov 2, (A2) nivå 35,82 
l fragment av frö (obestämbart) 
bränd kåda 
eventuellt skenhälla 

Prov 4, A4? nivå 36,29 
275 brända ben (tro!. fisk) 
l bit bränd näver 
skörbränd sten (en del rödaktig i mitten) 
mycket glimmer 
l 7 förko lnade kvistar eller pinnar 
mindre mängd bränd kåda än övriga prover 

2 



REPORT OF RADIOCARBON DA TING ANAL YSES 
Dr. Susanne Sundstrom 

Vaesterbottens Museum AB 

Sample Data 

Beta - 16029 1 
SAMPLE: UMEDALEN5 

Measured 
Radioearbon Age 

2840 +/- l 00 BP 

13C/12C 
Ra tio 

-25.0* o/oo 

Report Date: 1119/01 

Material Receivcd: J 0/5/01 

Conventional 
Radioearbon Age(*) 

2840 +/- l 00* BP 

ANAL YSIS : Radiometric-standard delivery (with extended counting) 
MATERIALIPRETREATMENT: ( charred material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CA U BRA TION : Ca l BC 1300 to 81 O (Ca l BP 3250 to 2760) 

Beta - 160292 2900 +/- 90 BP -25.0* oloo 2900 +/- 90* BP 
SAMPLE : UMEDALEN8 
ANAL YSIS : Radiometric-standard del i very (with extended counting) 
MATERlALIPRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALlERATION : Cal BC 1380 to 840 (Cal BP 3330 to 2790) 

Dates are reported as RCYBP (radiocarbon years before present, 
"present• = 1950A.D.}. By International 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 Iife (5568 years}. Quoted errors represent 1 standard deviation 
statistics (68% probability} & are based on combined measurements 
of the sample, background, and modern reference standards. 

.. 

l 

Measured C13/C12 ratios were calculated relative to the PDB-1 
international standard and the RCYBP ages were normalized to 
-25 per mil. If the ratio and ag e are accompanied by an (*}, the n the 
C13/C12 value was estimated, based on values typical of the 
material type. The quoted results are NOT calibrated to calendar 
years. Calibration to calendar years should be calculated using 
the Conventional C14 age. 



CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 
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(Variables: est. C 13/C l 2=-2 5: 1ab . mult= 1) 

La bo ra tory n u m ber: 

Conven tio n al radioearbon age 1
: 

2 Sigm a calibrated result: 
(95% probability) 

'C 13/C 12 ra tio estimated 

Intercept of rad i o earbon age 

Beta-160291 

2840±100 BP 

Cal BC 1300 to 810 (Cal BP 3250 to 2760) 

lntercept data 

with cal ibrati on curve: Cal BC 1000 (Cal BP 2940) 

Sigma calibrated result: Cal BC 1130 to 880 (Cal BP 3080 to 2840) 
(68% pro bability) 

2840±1 00 BP Charred material 
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R efere nces: 
Database u sed 

Calibration Database 
Editorial Comment 

Stuive r, M., van der PI ich t, H., 1998, R adiocarbo n 40(3), pxi i-x iii 
INTCA L98 Radioearbon A ge C alibration 

Stuive r, M., e t. al., J 998, R adiocarbon 40(3), p l 041-1083 
M a th ernatics 
A Simplified Approach to Colibrating C/4 Dates 

Ta/ma, A. S., Vagel, J. C., 1993, Radioearbon 35(2),p31 7-322 

Beta Analytic lnc. 

900 850 800 
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2 Sigm a calibrated result: Cal B C 1380 to 840 (Cal BP 3330 to 2790) 
(95 % probability) 
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w ith calibration curve: C a J BC 1060 (CaJ BP 3000) 
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