UMARK30

Arkeologisk rapport
Institutionen för arkeologi
Umeå universitet

Arkeologisk undersökning av stensättningar
och kokgrop i Skäran, Nysätra socken,
Västerbottens län.

Lillian Rathje

UMARK30
Arkeologisk rapport
Institutionen för arkeologi
Umeå universitet

Arkeologisk undersökning av stensättningar och kokgrop i
Skäran, Nysätra socken, Västerbottens län.

Lillian Rathje

Innehållsförteckning
Inledning
Tekniska och administrativa uppgifter
Topografi och fornlämningsbild

4
4
4

Undersökningens mål

8

Undersökningsmetoder

8

Markkemiska analyser

8

Beskrivning över undersökning av stensättningar

10

Stensättning 2

10

Stensättning 10

12

Stensättning 16

15

Beskrivning över undersökning av kokgrop

16

Dateringar

18

Sammanfattning

19

Avslutande kommentarer

20

Litteratur

22

Fotolista

23

Fyndlista

25

Inledning
I samband med sommarkursen "Brons- och järnåldersmiljöer i Skäran" (5 p) företog institu
tionen för arkeologi och samiska studier under perioden 8/7 - 19/7 2002 en kartering och
seminariegrävning som berörde RAÄ 240 i Nysätra socken, Västerbottens län. Målsättningen
med öursen var att ge teoretiska och praktiska kunskaper om brons- och järnålder i Väster
bottens kustland. Frågeställningar som behandlades var 61.a. övergången mellan bronsålder
och järnålder, sociala strukturer och odlingens uppkomst.
Utgångspunkt för undersökningen är platsens förmodade värde för förståelsen av utvecklingen
under bronsålder - järnålder längs västerbottenskusten. Fornlämningarna RAÄ 240 (stensätt
ningar, kokgropar m.m.) i Skäran 12: 1, ingår även i kulturmiljövårdsprogrammet för
Roberstfors kommun som nr 1136. Platsen är skyltad.

Tekniska och administrativa uppgifter
Dnr Lst beslut: 220-6202-2002.
Ekonomisk karta: 21L 86 Grimsmark.
Fältarbete utfördes under tiden 020708-020719
Ansvarig för seminariegrävningarna var Lillian Rathje. Dessutom deltog Roger Engelmark,
Thomas Larsson, Karin Viklund & Jan-Erik Wallin, samt David Loeffler.
Deltagare i seminariegrävningen var Karolina Boberg, Camilla Brännström, Johan Carlzon,
Love Eriksen, Daniel Eriksson, Anna Fredrikson, Sandra Hansson, Johnny Harju, Marie Klas
son, Maria Norenius, Angelica Sandström, Christoffer Sandström & Ronny Smeds.
Fynd och arkivmaterial förvaras vid Umeå universitet tills projektet är slutfört, varefter de
överförs till Västerbottens museum.

Topografi och fornlämningsbild
Fornlämningsområdet i Skäran ligger på en ås som sträcker sig i nordvästlig-sydöstlig rikt
ning. Degermyran breder ut sig sydväst om området och en dalgång finns nordöst om områ
det. 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 jordar
ten till sandig mo. Områdets sydöstligaste del, där kokgroparna befinner sig består av myr
mark. Vegetationen består av planterad tall, gran och lövträd. Det är en stor rikedom av lingon.
Fornlämningsområdet RAÄ 240 består enligt fornlämningsregistret av nio stensättningar, två
kokgropar och två skärvstenshögar. Detta hade efter undersökningarna år 2000 utökats till 19
stensättningar, två kokgropar, fyra skärvstenshögar och fem förmodade åkerytor (Larsson &
Rathje 2001). Årets undersökningar har ytterligare ökat antalet stensättningar och det totala
antalet är nu 27. Av stensättningarna har man·kunnat urskilja tre olika typer, skilda åt av såväl
utseendemässiga grunder som genom geografisk belägenhet. Av de 25 stensättningar som var
belägna i skogsmark var ett tiotal skadade i samband med tallplancering och jordberedning.
Här finns två typer av stensättningar. Den ena består av en väl markerad kanckedja och med
en fyllning av grus, och den andra består av stenfyllda stensättningar. De tidigare som tre
sedda stensättningar som ligger på hällmark bedöms idag som två, varav en skeppsformig.
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Fig. 1. Utdrag ur Fastighetskartan(]: 12.500) över fornlämningsområdet inomfastigheten Skäran
12: 1. Det streckmarkerade området anger lägetfor de undersöktafornlämningarna. Arets undersök
ningar har enbart berört lämningarna inom RAA 240.
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Fig. I. Utdrag ur Fastighetskartan(l:12.500) överfornlämningsområdet inom fastigheten Skäran
12: I. Det streckmarkerade området anger lägetfor de undersöktafornlämningarna. Arets undersök
ningar har enbart berört lämningarna inom RAA 240.
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Fig 2. Fornlämningsområdet i Skäran efter kartering år 2000, med tilläggfrån årets kartering.
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Fig. 3. Gravfältet i skogsmark efter 2002 års kartering. Arets undersökta stensättningarna är grå
markerade.
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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.

Undersökningsmetoder
Det fristående koordinatsystem i magnetisk N-S som upprättades inför undersökningen år
2000 fortsatte att användas, liksom den fixpunkt på hällen som åsatts höjdvärdet 40 m ö.h.
Tre undersökningsytor öppnades. Den första berörde den kokgropen ur vilken det år 2000
tagits etc kolprov, den andra ytan omfattade den mindre stensättningen på hällen och tredje
ytan berörde två stensättningar på gravfältet i skogsmark, del en med kantkedja och dels en
stenfylld stensättning. Varje metersruta grävdes i artificiella lager eller dokumentationsnivåer
(DN) som var 5-10 cm tjocka med början under torven från dagens marknivåer och ned till
en nivå där de kulturella inslagen upphörde. Kokgropen grävdes dock i naturliga lager.
Jordmaterialec togs upp med skärslev och sållades i ett 2 mm stort såll. Eventuella fynd tillva
ratogs och registrerades för varje enskild metersruta och DN. Efter avslutad utgrävning res
taurerades undersökningsycorna till ursprunglige skick.

Markkemiska analyser
Före provundersökningen genomfördes en markkemisk analys för att upptäcka eventuella
aktivicetsytor i och kring anläggningarna. Provtagningen utfördes av studenterna under led
ning av Roger Engelmark, Johan Olofsson och Karin Vik.lund. Proverna analyserades sedan
på MAL av studenterna under ledning av Johan Linderholm och Karin Vik.lund. Jordproverna
togs från B-horisonten med 10 meters mellanrum, med hjälp av en jordsond. Marken bestod
av svallad morän vilket gjorde att jordlagret var tunt och marken stenig. Det resulterade i att
det ibland var svårt att få cillräckligc med provmaterial. Då marken varit föremål för avverk
ning föreligger också risken för viss omröring.
I Skäran togs 19 jordprover i anslutning till gravfältet och yran norr därom för fosfatanalys,
med syfte att underlätta platsval för framtida grävningar/undersökningar och att avgränsa
eventuell boplatsyta. Fosfatvärdena bedömdes i en fyrgradig skala och varierade mellan I-III,
med den högsta koncentrationen i områdets västra och nordvästra del, i anslutning till ett
område som gav höga fosfater 2000.
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Fig. 5. ]ordprover, kolprover och övriga prover tagrza i stensättning 10 och 16.
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Spor test utfärdades (enligt Grundlach 1961) på jordproverna från stensättning 10 och 16.
Resultatet från spor testet visade på förhöjda fosfarvärden vid de rvå prover (4 och 7) som är
tagna i ss 10:s ruta tre ( i graven) i nivå tre (10-15 cm rensning). I den I-N skala som användes
vid bedömningen av p-halr gav dessa prover utslag på IY. Värt att notera är att övriga prover
(1, 5 och 8) som samtliga är tagna utanför ss 10 uppvisar lägre p-halter I, II och III respektive.
P-halren är m.a.o. markant förhöjd innanför stensättningens kantkedja i den grusiga fyllna
den.
Den magnetiska succeptbiliteten mättes. Samtliga prover härrörande ur ss l 0:s fyllning tydde
på höga MS värden. Mängden prov som användes vid MS var dock inte riktigt tillräcklig för
att ge ett tillförlitligt värde, i vissa fall var provmängden så liren som 1,11 g. De ger dock en
indikation om förhöjda värden i graven.
Det prov som förmodades vara rödockra sållades och den mindre fraktionen späddes med
svavelsyra i hög koncentration. Provet befanns ej bestå av rödockra p g a att det inte löstes upp
i lika hög grad som ockra borde ha gjort. Denna "färgning" visade sig härröra från en sten med
stort hematitinnehåll, men det kan ju i dethär fallet ha varit stenens röda färg som varit av
betydelse. Den förmodade tälgstenen kunde efter tvättning avfärdas.
Undersökning efter makrofossil mm gav inget resultat.
I en vedartsanalys bedömdes preliminärt kolet i stensättning 2 vara tall.
Prov 15 vattensållades utan att några brända ben framkom. Den gråvita fläcken 0,1 m i diam
hade däremot hög fosfathalt och extremt högt MS-värde.
De tre jordprover som togs i kokgropen, ett vardera på rensningsnivå 2--4, fick i spor testet
värden på III, II samt III.

Beskrivning över undersökning av stensättningar
Stensättning 2
Anläggningen var belägen på en på en flack nordsluttande hällmark och syntes tydligt före
undersökningen. Stensättningen var oval, 4 x 2 m (Ö-V) och 0,2 m hög och bestod av 0,2-0,4
m stora stenar. Runt omkring anläggningen fanns utkastade stenar, och i stensättningens mitt
fanns en rot som också orsakat störningar i graven. Stensättningen var bevuxen med ljung,
lingonris och torv.
Efter avrorvning och rensning av den södra halvan av stensättningen framstod anläggningen
som en enskicktad stenpackning bestående av sju kantiga stenar i stenpackningen vartill denna
far ett tätare intryck. Stenarna som är 0,05-0,15 m stora kan vara skärvstenar. Torven går på
många ställen ända ner till hällen. Jordlagret är på vissa ställen sotiga, med inslag av kol. Vid
mitten av stensättningen finns en stubbe med kraftiga rötter som sträcker sig ut ca 2 meter. En
del stenar har där rötterna växt fram flyttats. En flat sten 0,3 m stor i kanten har lyfts av en av
rötterna.
Efter avtorvning och rensning av den norra delen av stensättninen framkom fem stenar 0,10,15 m stora varav en skärvig. Marken under torvlagret är starkt mörkfärgad och sotig och
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innehåller kolbitar, mest i mitten där delar av stubben har avlägsnats. Särskilt området kring
stubben hade ett näst intill 0,07 m tjockt torvlager. I övrigt gick torvlagret liksom på S. sidan
i princip ned till hällen. Jordlagret var ca 0,01 m tjockt. I mitten av stensättningen fanns i
hällen en upp till 0,5 m bred, 0,9 m lång och 0,05 m djup spricka, som dock inte innhöll
annat än jord.
En provgrop längre upp på hällen framvisade samma sot och kollager.
Vid rensning påträffades i utkanterna av stensättningen dels eventuell kopparslagg i form av
en bottenskålla, och dels en klo (möjligen från rovfågel), samt avslag av kvarts.
Totalt togs 2 kolprover och 7 jordprover för makrofossilanalys.
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Fig. 5. Planritning över stensättning 2
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Stensättning 10
Anläggningen var belägen på en tallhed och stensättning 10 är en del av ett gravfält med ett
20-tal gravar. Den ovala stensättningen är 2,3 m (Ö-V) och 2 m (N-S) stor och intill 0,3 m
hög. Stensättningen är bevuxen med lingonris, mossa och gräs. Den tycks ha en kantkedja
varav 5 stenar är synliga. Mått på de synliga stenarna är ca 0,2-0,3 m. Den sydliga delen av
stensättningen är skadad pga. markberedning. i den sydliga delen finns en stubbe, 0,1 m i
diam. Den närmaste terrängen består av mossa gräs och lingonris. i nära anslutning till sten
sättning 10 ligger stensättning 16. Avståndet i N-riktning mellan dem är 1,30 m. Terrängen
mellan stensättning 10 och 16 består av mossa, gräs och ris. En större stubbe står mitt emellan
dem, 0,2 m i diam. Terrängen sluttar svage uppåt från stensättning 10 till 16.
Efter avtorvning och nedrensning 0,05m framstår kantkedjan tydligare. Kantkedjan är jämn
men den södra delen är skadad, förmodligen av markberedning. Utanför den SÖ delen ligger
en anhopning av stenar som troligen härrör från den skadade delen av kanckedjan.
Stensättningen är fylld med ett fint något röd/orange färgat grus som skiljer sig från gruset
utanför kantkedjan. Ett fåtal mindre stenar (0,08 x 0,1 m) finns i stensättningens fyllning.
Utanför kantkedjan finns en markyta med grovt grus och mindre stenar, vitgrå till färgen.
Enstaka kolfläckar påträffades bland denna "stenpackning"
Efter nedrensning till nivå tre (15 cm) framstod kanskedjan lika välmarkerad. i mitten av
stensättningen framkom en vit fläck (0,1 m) och i stensättningens västra del framkom en röd
fläck som tillvararogs. Analys av dessa fläckar gav dock ingen ytterligare information. Mycket
sparsamt med kol i stensättningens grusfyllning. I ytan utanför stensättningen framkom i
nivån under kantkedjan rikligt med 0,1 - 0,4 m stora stenar. Öster om kantkedjan framkom
en liten kolfärgning.
Totalt togs 8 jordprover och 3 kolprover i och i anslutning till stensättningen.

cP

Kolfärgning

�

�

39,46 �

0

.3.9.

2

.

Fig. 7. Planritning av stemättning I 0. Ytan på stemättningen lågfore avtorvmng1-._å 39, 65 m
ö.h, medan den omgivande marken låg på 39,52 m ö.h. Kantstenarna är gråmarkerade.
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PIG. 8. Foto på stensättning 10. Observera det olikartade grusmaterialet inom graven och utanfor.
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Pig. 9. Profil genom stensättning 10 och 16.
1. Blekjord
2. Steril morän
3. Torv
DESI □□

4. Vitgrå färgning
5. Röd/orange grusjj,llning
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Stensättning 16
Anläggningen var belägen på en tallhed och stensättning 16 är en del av ett gravfält med ett
20-tal gravar. Den ovala (oregelbundna) stenfyllda stensättning 16 är 2,6 m (Ö-V) x 2,5 m
(N - S) och 0,4 m hög. Stensättningen är övermossad och bevuxen med mossa, gräs och
lingonris. Mitt i stensättningen står en stor stubbe. Ett 25-tal stenar, 0,15 - 0,55 m stora är
synliga i ytan. Stensättningen har tendens till kantkedja. Stubben, tillsammans med mark
beredning, har gjort att stensättningen delvis är blottad från markvegetation. Stenpackningen
kan också ha påverkats av trädet.
Efter avtorvningen framkom en synlig stenpackning. Tre större stenar hade måtten 0,47 x
0,35- 0,13 x 0,7 m. I övrigt var stenarna knytnävsstora, ca 0,15 x 0,10 m stora. Även utanför
stensättningen fanns rikligt med spridda stenar i olika storlekar. I packningen finns inslag av
skörbränd sten. En antydan till en kantkedja med mindre stenar tycks avgränsa stensättningen.
Den norra delen av stensättningen är skadad av markberedning. Stensättningen vilar på grå
sand/grus.
Efter första nedrensningen framträder stenpackningen än tydligare. Ett större block, 0,6 x
0,45 m, framträder. I övrigt varierar stenstorleken mellan 0,1-0,28 m. I packningen syns
fortfarande enstaka skörbrända stenar. Den antyda kantkedjan ser i detta skede inte lika över
tygande ut, då mycket sten av varierande storlek ligger utanför stensättningen.
Totalt togs 4 jordprover och 2 kolprover i och i anslutning till stensättningen.
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Beskrivning över undersökning av kokgrop
Anläggningen är belägen i sluttningen söder om berg i dagen och norr om liten myr. Kok
gropen är 3 m (N - S) i diameter och omgiven av en 1 - 2 m bred och intill 0,3 m hög vall.
Anläggningens yttre mått är 5,5 m (N - S) och 7 m (Ö- V). Den inre delen av anläggningen
ligger ungefär i nivå med den naturliga markytan och är gräs och mossbevuxen, medan vallen
är bevuxen med kråkbärsris och ljung. En stor tallstubbe finns i mitten av den östliga delen av
vallen och spridda småstubbar i resterande delen av vallen. En 1 x 1 m stor och ca 0,5 m djup
provruta har grävts ut i gropens östra del.
I kokgropen grävdes ett sex meter långt och en meter brett schakt.
I vallens östra del framkom blekjorden på ett djup av 0,03-0, 15 m efter avtorvningen. Vallen
störs av rötter från en stubbe. Enstaka skörbrända stenar, 0,02-0,06 m stora, ligger redan
direkt under torven. I mitten av kokgropen framkom redan efter avtorvningen ett kompakt
lager av skörbrända stenar i varierande storlek. Även den västra delen av vallen hade störning
av rötter. Där fanns mer skörbränd sten än i den östra delen av vallen.
Efter första nedrensningen finns fortfarande skärvstenar i östra vallen, de flesta närmast gro
pen. I gropen framkommer ett kollager och en tät stenpackning. Skärvstenen i den västra
vallen är av mindre storlek än i gropen.
Efter andra nedrensningen av östra vallen var fördelningen av skärvsten likartad med föregå
ende, dessutom framkom enstaka kolfläckar. Stenpackningen sträcker sig nu över hela gropen
och in i västra vallen, där även enstaka kolfläckar framkom.
Efter tredje nedrensningen finns i östra vallen rikligt med skärvsten i storlek 0, 1 - 0,28 m och
rikligt med kolfläckar, samt rödbränd jord i området närmast gropen. Jorden är jorden omrörd.
I östra vallens västra delen finns en lins med grå lera, som går in gropen. Rikligt med kol finns
i ytan tillsammans med 0, 1 - 0, 15 m stora skärvstenar. I gropen finns ett kompakt kollager
med enstaka uppstickande skärvstenar. Den västra vallen är likaså omrörd och har inslag av
gulbrun sand, rostfärgad jord och måttligt med kolfläckar i ytan. lagret av kol går in i östra
delen av ruta E. Gropens västra kant är mellan D och E. I ytan syns enstaka 0, 1 - 0,25 m stora
skärvstenar. I ruta E är marken omrörd med inslag av gulbrun sand.
Gropen grävdes ned till steril mark.
I kokgropen framkom fem fragment av brända ben.
I profilen framkom fyra distinkta kollager och kolprover togs ur vart och ett av dem.
RN
0
1
2
3
4
Totalt

Ruta A Ruta B Ruta C Ruta D Ruta E Ruta F
5
5
5
0,1
11
4
4
35
7
2
6

1

15
57
20
100
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44
14
88,01
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39
15

77

41
75
16
172

45
67
4
125

20
65
0,5
94,5

Fig. 11. Den total mängden skärvsten i kokgropen, från öst-väst, i liter räknat.
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Fig. 12. Profil av kokgropen från norr.
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Dateringar
I samband med utgrävningen har sex prover lämnats in för C-14 analys. Dessa är dels fyra
prover tagna i distinkta lager i kokgropen i syfte att datera gropens användningstid. Dessutom
har ett prov vardera ur stensättning 2 och stensättning 16. Proverna ur kokgropen, med ord
ningsföljd från nedersta kollagret D-A-B-C, visar att gropen använts under en relativt kort
tidsperiod under bronsålderns senare del. Dateringarna från stensättningarna var vid första
påseende något förvånande. Med tanke på den datering av skärvstenshögen som gjordes 2000,
och som daterade denna till 890-1220 e.Kr. (2 sigm.), förefaller det dock som om vi här har
en rad lämningar som dateras till sen vikingatid/tidig medeltid.
PB

1 sigm.

2 sigm.

Ua-20328 (A)

2915±35

1210-1020 f.Kr.

1260-1000 f.Kr.

Ua-20329 (B)

2925±35

1220-1040 f.Kr.

1260-1000 f.Kr.

Ua-20330 (C)

2880±35

1130-1000 f.Kr.

1210-920 f.Kr.

Ua-20331 (D)

2950±35

1260-1050 f.Kr.

1300-1010 f.Kr.

845±30

1160-1245 e.Kr

1060-1280 e.Kr.

600±30

1305-1400 e.Kr.

1300-1410 e.Kr.

Kokgropen

Stensättning 2
Ua-20332
Stensättning 16
Ua-20333

Ua-20328 29 I 5±35BP •
Ua-20329 2925±35BP •
Ua-20330 2880±35Br

,&

Ua-20331 2950±35BP •
Ua-20332 845±30BP
Ua-20333 600±30BP

2000CalBC

lOOOCalBC

CalBC/CalAD

Calibrated date

Fig. 13. Kalibrerade dateringar.
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IOOOCalAD

Sammanfattning
Vid årets undersökning i Skäran har ytterligare gravar noteras, förutom de som registrerades
år 2000. Från det ursprungligen registrerade antalet gravar på RAÄ 240, nämligen nio stycken,
har i dag totalt 27 gravar karterats. Ökningen ligger inom det stora gravfältet som är beläget
i skogsmark, och det är troligt att ytterligare gravar kan tillkomma inom området. De tre
stensättningar som registrerats ligga på hällmark bedöms däremot i dag bestå endast av två
stensättningar, varav den ena är skeppsformig, men genomkorsad av en stig.
Årets undersökningar omfattade en stensättning på hällmark (stensättning 2), en stensättning
med kantkedja och grusfyllning (stensättning 10) och en stensättning med stenfyllning (sten
sättning 16). Stensättning 2 totalundersöktes, de båda övriga undersöktes till 50%. Dessutom
drogs ett meterbrett schakt genom kokgrop 1.
En snabb genomgång av det stora gravfältet gjordes med metalldetektor. Anmärkningsvärt är
att metalldetektorn ger utslag på samtliga gravar som består av kantkedja och grusfyllning.
Även de gravar som grävts och som inte innehåller fynd av metaller ger utslag. Marken runt
omkring och de stenfyllda stensättningarna ger däremot inte något utslag. Detta måste tyda
på att grusfyllningen har en ovanligt stor halt av järn, samt att gruset tagits från någon annan
plats än den omedelbara omgivningen, något som misstänktes redan vid utgrävningen år
2000. En kemisk analys av denna typ av grav vore därför av betydelse. Man skulle kunna
spekulera kring om gruset tagits från någon plats med riklig förekomst av myrmalm.
Fosfatanalys visade på förhöjda värden väster och nordväst om det stora gravfältet, i nära
anslutning till det område där det år 2000 också förekom förhöjda fosfater. Anmärkningsvärt
är också att det förekom förhöjda fosfatvärden i fyllningen av stensättning 10. Där förekom
också antydan om förhöjda MS värden då den magnetiska succebiliteten mättes. Inga brända
ben framkom, men den gråvita fläck som fanns mitt i graven visade på såväl höga fosfatvärden
som extremt höga MS värden.
Fyndmaterialet från utgrävningen var mycket sparsamt. I stensättning 2 framkom några tvek
samma kvartsavslag. I utkanten av stensättningen framkom en eventuell bottenskålla med
inslag av koppar eller brons, samt en liten klo som troligen är recent. De båda övriga
stensättningarna saknade helt fynd. I kokgropen framkom några fragmenterade brända ben.
Sammanlagt lämnades sex prover in for kol-14 analys. Fyra från distinkta lager i kokgropen
och ett vardera från stensättning 2 och stensättning 10. Dateringarna i kokgropen visade på
en relativt koncentrerad användning under yngre bronsålder, med det understa lagret med 2
sigm. daterat till 1300-1010 f.Kr. (Ua-20331) och det översta daterat till 1210-920 f.Kr. De
övriga dateringarna var lite överraskande. Stensättning 2 daterades med 2 sigm. till 10601280 e.Kr., medan stensättning 16 daterades till 1300-1410 e.Kr. Detta kastar ett nytt ljus
över den datering som år 2000 gjordes i en skärvstenshög. Skärvstenshögen daterades med 2
sigm. till 890-1220 e.Kr. (Ua-17336), men bedömdes då som tveksam trots att kolet tagits i
anslutning till de brända ben som låg i botten. Ar 2000 daterades också en stensättning med
kantkedja, men även denna bedömdes som smått problematisk då det endast förekom spora
diskt med kolfläckar i anläggningen. I ljuset av årets dateringar är dateringen till yngre brons
ålder fortfarande problematisk. Ytterligare gravar skulle behöva dateras for att bekräfta grav
fältets datering.
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Avslutande kommentarer
Kunskapen om bronsålderns, järnfilderns och den tidiga medeltida bebyggelse i Övre Norr
lands kuscland i dagsläget mycket dålig. Det gäller bland annat när och hur en jordbrukande
bebyggelse etablerades, samt bebyggelsens struktur och förändringar. Tidigare forskning har
endast utfört begränsade arkeologiska och miljöarkeologiska undersökningarna i Skäran, men
platsen skulle kunna vara en nyckellokal då hittills erhållna dateringar omspänner hela denna
tidsperiod. De provundersökningar som utförts visar att aktiviteterna i området spänner över
ett stort tidsavsnitt, från cirka 1100 f.Kr.-1400 e.Kr. Stickprovsundersökningarna visar att
aktiviteterna i området dels berör bronsåldern och dels ligger koncentrerade under perioden
900-1300-talet. Ett prov tagit i närheten visar också att markutnyttjandet varit intensivt vid
100/200-talet, men ingen struktur har ännu kunnit knytas till denna datering (Rathje 2001,
Rathje & Larsson 2001).
På platsen finns gravar, skärvstenshögar, åkerytor och en trolig bebyggelse, vilket är unikt för
Norrland, norr om Ångermanland, och möjligheten att få nya kunskaper om strukturer från
olika perioder kan bedömas som mycket god. I närområdet finns dessutom flera platser med
lämningar från de aktuella tidsperioderna och området kring Hertsångersälven är därför väl
lämpat för bebyggelsestudier och studier av relationen kontinuitet/förändring på ett lokalt
plan. Fornlämningsbilden i området är oerhört rik och sammansatt. Fortfarande under vi
kingatid sträckte sig en djup vik i nordvästlig riktning ända in till Ånäset. Längst ut på öarna
utanför denna vik finns bland annat tomtningar, kompassrosor och gistgårdsrösen, vilka an
vänts under tidig medeltid och in i historisk tid. På nivåerna mellan 15 och 45 meter över
havsytan, motsvarande järnålderns och bronsålderns kustnivåer, finns på vikens östra sida ett
30-tal rösen och stensättningar. Inom området finns således en jämn spridning av fornlämningar
på nivåer som motsvarar perioden bronsålder cill historisk tid.
Inom ramarna för ett HSFR projekt utfördes under 1992 två mindre provundersökningar
och en inventering inom Nysätra och Lövånger socknar. De utgrävningar som genomfördes
rörde dels en lokal i Hertsånger (RAÄ 138, Nysäcra sn), samt en mindre stensättning vid
Degersjön (RAÄ 106, Nysätra sn). Den förmodade husgrunden i Hertsånger bestod av en väl
markerad vall, uppbyggd av grus och stenar, vilka på några ställen bildade en intakt kallmur.
Däremot fanns inga tecken på härd i anläggningen. En provruta 50 m S om den undersökta
anläggningen gav kol som daterades till 24-129 e.Kr. (1 sigm.), vilket skulle kunna tyda på
aktivitet i området under romersk järnålder. Då dateringen inte är kopplad till någon tydlig
anläggning måste dock resultatet tas med försiktighet (Lindgren 1992).
Stensättningen vid Degersjön var belägen på en grusås, och ca 30 m från denna lokaliserades
en boplacsvall som dock inte undersöktes pga av projektets budget. Stensättningen var 4 m i
diam och intill 0,3 m hög med en tydlig kistkonscrukcion i mitten. Vid undersökningen
kunde konstateras att kistan var tom. Kol påträffades relative rikligt på flera ställen såväl i som
utanför kistan. En datering gav 1429-1469 e.Kr. Denna datering bedömdes som osäker,
men väckte frågor kring tidpunkten för kristnandec i Västerbotten. Bygdeå kyrka, till vilken
socknen hörde under 1400-talet är belägen några mil söderut och uppfördes troligen på 1300talet. Det finns exempel på andra gravar i Västerbottens kustland daterats till tidig medeltid,
nämligen Tomcebo i Umeå sn, som daterats till 1020-1280 e.Kr. (2 sigm.) (Spång 1991). I
ljuset av dessa gravar är dateringarna i Skäran inte otänkbara. Vi står här möjligen inför en
brytningstid där såväl kristna som förkristna utt ryck ger sig till känna.
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För att skapa en kontextuell bild av fornlämningsbeståndet i Skäran kan följande frågeställ
ningar och metoder användas:
• För att skapa klarhet i platsernas kronologi och bestämma vilka fornlämningar som hör till
vilken tidsperiod bör vidare arkeologiska undersökningar ske, tillsammans med datering
av organiskt material.
• För att hitta de bebyggelselämningar som sannolikt finns i området och utröna relationen
(kronologiskt och funktionellt) mellan dessa och den fossila åkermarken bör vidare miljö
arkeologiska prospekteringsmetoder (fosfater, markkemi) användas i kombination med
utgrävningar.
• För att kunna bestämma den ekologiska kontexten (och förändringen i denna) i vilken
bebyggelsen på platsen fungerade bör en "rekonstruktion" av platsens vegetation under
perioden bronsålder-tidig medeltid göras med hjälp av pollenanalyser och ytterligare miljö
arkeologisk provtagning (makrofossil, pollen, markkemi, mm.) utföras över en större yta i
kombination med utgrävningar.
• För att sätta in platsen i en möjlig forklaringsram, som innefattar en djupare analys av vad
som styrt kulturutvecklingen i regionen och belysa samhällets struktur och organisation i
relation till omgivande regioner bör en teoretisk genomgång av historiskt, språkvetenskapligt,
etnologiskt och paleoekologiskt material, tillsammans med arkeologiskt material ske. Med
hjälp av ett tvärvetenskapligt material bör modeller for sociala och kulturella processer på
olika nivåer i tid och rum utvecklas, med hänsyn taget till komplexitet och kontext, samt
kopplingen mellan teoretiska resonemang, metoder och empiriska data.
Sammanfattningsvis kan man säga att årets utgrävningar och karteringar av området har ska
pat många öppningar till ny kunskap om områdets förhistoria.
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Fotolista
Dia/färgfoto
Film 1.
1. Stensättning 10 från Ö, före avtorvning QH)
2. Stensättning 10 från S, före avtorvning OH)
3. Arbetsbild (LR)
4. Stensättning 2 från S, före avtorvning
5. Stensättning 2 från Ö, före avtorvning
6. Stensättning 10 från SV, stensättning 16 i bakgrunden (RS)
7. Stensättning 10 från SO, stensättning 16 i övre högra hörnet (RS)
8. Stensättning 10 från SO, före avtorvning (RS)
9. Stensättning 16 från S, före avrorvning (RS)
10. Arbetsbild (LR)
11. Stensättning 2 från V, efter avtorvning (LE)
12. Stensättning 2 från S, efter avtorvning (LE)
13. Stensättning 2 från S, efter avtorvning (LE)
14. Kokgrop 1 från Ö, efter avtorvning och rensning (K.B)
15. Kokgrop 1 från S, östra delen av anläggningen (K.B)
16. Kokgrop 1 från S, mellersta delen av anläggningen (K:B)
17. Kokgrop 1 från S, västra delen av anläggningen (K:B)
18. Kokgrop 1 från S, schaktet efter rensning (K:B)
19. Stensättning 10 från OSO, efter avtorvning (A.S)
20. Stensättning 16 från SO, efter avtorvning (A.S)
21. Stensättning 10 och 16 från NO, efter avtorvning (A.S)
22. Stensättning 2 från S, sydöstra delen efter rensning, fynd 1 in situ (M.K.)
23. Stensättning 2 från S, mitten av profilen (A.F)
24. Stensättning 2 från S, västra delen av profilen (A.F)
25. Stensättning 2 från S, östra delen av profilen (A.F)
26. Stensättning 2 från S, mitten av profilen (A.F)
27. Kokgrop 1 från Ö, översiktsbild över schaktet efter nedrensning Q.H)
28-33. Kokgrop 1 från N, ruta 1-6 från öst till väst Q.H)
34. Kokgrop 1 från V O .H)
35.?
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36. Stensättning 10 från Ö, efter nedrensning 5 cm (M.N)
37. Stensättning 10 från S, efter nedrensning 5 cm (M.N)
Film 2.
1. Stensättning 2 från S, efter avtorvning (A.F)
2. Stensättning 2 från V, efter avtorvning (A.F)
3. Stensättning 2 från S, efter avtorvning (A.F)
4. Stensättning 16 från SO, efter nedrensning 5 cm (C.B)
5. Stensättning 16 från NO, efter nedrensning 5 cm, stensättning 10 i bakgrunden (C.B)
6. Stensättning 2 från S, fördjupning i hällen under gravens mitt (A.F)
7-12. Kokgrop 1 från N, andra rensningsnivån, ruta 1-6 från öst till väst (C.B)
13. Kokgrop 1 från Ö, översiktsbild efter andra rensningsnivån (C.B)
14. Stensättning 10 från SSO, efter nedrensning 10 cm
15. Stensättning 10 från SO, efter nedrensning 10 cm
16. Kokgrop 1 från Ö, översiktsbild efter tredje rensningsnivån Q.H)
17. Kokgrop 1 från V, översiktsbild efter tredje rensningsnivån Q.H)
18-24. Kokgrop 1 från N, ruta 1-6 från öst till väst efter tredje rensningsnivån Q.H)
Film 3.
1. Kokgrop 1 från Ö, översiktsbild efter fjärde rensningsnivån (D.E)
2. Kokgrop 1 från V, översiktsbild efter fjärde rensningsnivån (D.E)
3-8. Kokgrop 1 från N, ruta 1-6 från öst till väst efter fjärde rensningsnivån (D.E)
9-14. Kokgrop 1 från N, profil ruta 1-6 från öst till väst (R.S)
15-20. Kokgrop 1 från S, profil ruta 1-6 från väst till öst (R.S)
21. Kokgrop 1 från Ö, västra profilen
22. Kokgrop 1 från V, östra profilen
23. Kokgropens sållhög (L.R)
24. Stensättning 10 från Ö, efter nedrensning 15 cm (M.K)
Film 4.
1. Arbetsbild (L.R)
2. Yta mellan stensättning 10 och 16 (L.R)

3. ?
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4. Stensättning 16 från Ö, efter fjärde nedrensningen (LE)
5. Stensättning 10 från SO, efter fjärde nedrensning (LE)
6. Arbetsbild (LR)
7. Arbetsbild (LR)
Svan-vita foton
Film 1.
1-3. Kokgrop 1 från N (LR)
4. Kokgrop 1 från Ö (LR)
5. Kokgrop 1 från S (LR)
6-10. Kokgrop 1 från N, , ruta 1-6 från öst till väst efrer fjärde rensningsnivån (LR)
11. Kokgrop 1 från S, profilens mitt (LR)
12. Stensättning 10 från Ö, efrer nedrensning 15 cm (LR)
13. Stensättning 10 från Ö, efrer nedrensning 15 cm (LR)
14. ?
15. Stensättning 10 från SO, efter fjärde nedrensning (LE)

Fyndlista
Stensättning 2
1. En evenuell bottenskålla innehållande koppar el. brons. Ej analyserad.
2. Klo. Förkommen. Ev. recenc.
3. Kvartsavslag? 5 bitar totalt. Troligen naturliga.
Kokgrop 1
1. Brända ben. 5 fragment.
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