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RAPPORT ÖVER SLUTUNDERSÖKNING AV

TOMTNING, RAÄ 507, NORDMALING SN,

ÅNGERMANLAND.

INLEDNING

Den planerade Botniabanan kommer att gå alldeles i närheten av Raä
507, tomtning. På grund av att fornlämningen hamnar i ett utsatt läge
mellan bansträckningen och en skogsbilväg, bedöms risken för skador
som stor, vilket är anledningen till att tomtningen har undersökts och
dokumenterats. Arbetena har utförts av Västerbottens museum AB.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN

Under slutet av järnåldern låg Raä 507 precis vid stranden, på östra sidan
av en 850x400 m (N–S) stor ö, i ett skärgårdslandskap, 1800-1900 m
från fastlandet och ca 3000 m sydöst om Lögdeälvens dåvarande utlopp i
havet.  Tomtningar med detta läge, mellan 10 och 30 m över havet, fram-
för allt i oskyddade sydöstsluttningar mot öppet hav har knytits till säljakt
eller sälfångst (Norman, 1993. s.39).

Av resultaten av 14C- analysen att döma är tomtningen dock inte an-
lagd under järnåldern utan under historisk tid, någon gång mellan 1480
och 1950. Denna datering skulle innebära att den låg ca 650 m från
Lögdeälvens utlopp och minst 1400 m från öppet hav när den användes.

Den misstämning mellan dateringen och höjden över havet som den
är belägen på talar för att det kol som analyserats inte hör ihop med
användningen av tomtningen. Med tanke på att tomtningars kronologi i
grova drag kan bestämmas med ledning av nivåerna på vilka de är
belägna ( Norman 1993, s. 39). Dock kan inte landhöjningen ensam
likställas med datering. Säljägarnas bostäder var inte alltid placerade
direkt på den dåvarande stranden (Broadbent, 2000, s. 11).

I den del av anläggningen som undersöktes (södra halvan) har ingen
härd påträffats och inga fynd eller benfragment har tillvaratagits.

BAKGRUND

Anläggningen är en tomtning som påträffades vid etapp ett av den arkeo-
logiska utredningen längs Botniabanan. En tomtning är en anläggning
efter en enklare bostad som förmodas ha använts i samband med fiske
eller säljakt. Längs Västerbottenskusten finns ett stort antal tomtningar.
374 stycken är idag registrerade i länet. Ett 15-tal av dessa har daterats.
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De tidigaste dateringarna ligger i 400-talet, de mest frekventa under
Vikingatid (Rathje, 2001, s. 298).

TOPOGRAFI

Raä 507 ligger drygt 10 m över havet, mittemellan 10 och 15 meters kur-
vorna. Lokalen ligger på en liten, relativt plan, blockig platå/åsrygg.
Landskapet i stort sluttar svagt mot nordöst. Nordväst och sydväst om lo-
kalen finns områden med berg i dagen.

Idag ligger lokalen i skogsmark (blandskog) i anslutning till byarna
Aspeå och Lögdeå. Här har man odlat sedimentjordarna sedan medelti-
den.
Inga andra fornlämningar är kända i Totningens omedelbara närhet med
undantag av ett brott/täkt ca 800 m nordnordöst om Raä 507.

METOD

Anläggningen röjdes med hjälp av skogsvårdsstyrelsen i Nordmaling,
varvid en större tall fälldes och några mindre tallar togs bort. Därefter
avtorvades tomtningen för hand och anläggningen ritades i plan (skala
1:20). Sedan grävdes södra halvan av anläggningen för hand och den Ö–
V profilen ritades (skala 1:20). Delar av mjälan i den sydvästra halvan sål-
lades med mindre handsåll.

Kolprover togs för analys. Den norra halvan av tomtningen grävdes
inte eftersom tiden inte räckte till detta (efter samråd med Lst).
Fotografier togs före och under undersökningen.

Anläggningen avvägdes utifrån en hypotetisk höjdfix på ett fast block
som bestämdes vara 10 m över havet.

Raä 507 före avtorvning, från nordöst. Öppningen i vallen ligger mitt i bilden.
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BESKRIVNING

Anläggningen var helt övertorvad av mossa, lingonris, blåbärsris. Den
var också beväxt med en större tall samt några små tallar. Före avtorvning
syntes anläggningen som en ganska kvadratisk, 4x4 m (N–S) vallformad
anläggning med en ca 1 m bred 0,3 m hög vall och en inre öppen yta
som var ca 2x2 m. I vallens sydöstra del fanns ett 1,3x 0,8 m stort, jord-
fast block. I nordöst fanns en öppning i vallen som var ca 1 m bred, vil-
ken tolkades som ingång.

Efter avtorvning framträdde formen som rundare ca 5,4 m i diameter.
Den inre ytan visade sig vara mer oval än vad som tycktes ovan torv ca
3x2–2,5 m (NV—SÖ) och sluttade svagt mot väster. Med undantag av det
jordfasta blocket bestod vallen av stenar som företrädesvis var 0,1–0,7 m
stora. I den sydvästra delen av den inre, öppna ytan, mot vallen, fanns
några skärviga stenar (skörbrända ?). Här kunde man också ana lite svagt
rödbränd mjäla. I samma område fanns mindre fläckar med kol (invid
och under stenar i vallen). Tre kolprover togs för analys.

Anläggninen låg i/på grus- och stenblandad mjäla. Mot västra delen av
anäggningen var andelen fin mjäla större och mindre andel grus och
sten.

Inget påträffades som kunde tolkas som lämningar efter en härd. Inte
heller tillvaratogs några ben eller andra fynd.

14C–ANALYS

Totalt insamlades tre kolprover, varav ett har sänts för analys (kp1). Det
var insamlat under en sten i sydvästra delen av vallens insida (se bilaga
2). Provet skickades för 14C–datering till Beta-analytic i Florida (Bilaga
4). Det daterades till 260± 60 BP. En kalibrering av dateringen med 2
sigma blir 1480 till 1680 AD och 1730 till 1810 AD och 1930 till 1950
AD.
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Raä 507, efter avtorvning, från västnordväst.

Raä 507, efter avtorvning, från norr.
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