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Arkeologisk rapport över dokumentation av Raä 552,
Sofiehem, 10:26, Umeå sn och kn,

Västerbottens län.

INLEDNING

Med anledning av att rubricerad fornlämning ligger inom Botniabanans
etableringsområde och därmed beräknas beröras av de kommande arbe-
tena längs Botniabanan har Västerbottens museum fått i uppdrag av Bot-
niabanan AB att utföra en slutundersökning av lämningen.

BAKGRUND

Lämningen registrerades som en stensättning i samband med etapp ett
av den arkeologiska utredningen längs Botniabanan. Den påträffades
längs delsträcka 74 och fick då beteckningen 74:1.
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METOD

När den planerade undersökningen påbörjades konstaterades att
lämningen felbedömts vid registreringstillfället och att den borde klassi-
ficeras som skåre/jaktvärn i stället för stensättning.
På grund av anläggningen bedömdes som relativt sentida (andra världs-
kriget) och att den därmed inte föll under kulturminneslagen ändrades
uppdraget, i samråd med länsstyrelsen, från slutundersökning till doku-
mentation i form av avtorvning, beskrivning och fotografering.

BESKRIVNING

Anläggningen är belägen i svag norrsluttning av bergskrön ca 30 meter
över havet.
Skåre, halvcirkelformad, 5,5 m l (NÖ–SV), 1,5 m br och 0,1–0,6 m h, av
0,2-0,7 m stora stenar. Anläggningen är halvcirkelformad och uppbyggd
kring en fast häll. I östra änden finns ett jordfast block. Den vänder sig
mot norr och är öppen mot söder. Flertalet stenar ligger mycket löst och
är kantiga och spruckna.
Vid dokumentationstillfället tillvaratogs fyra patronhylsor, två i norra de-
len av anläggningen och två i mitten av anläggningen. Patronhylsorna är
av en typ som har använts i handeldvapen från andra världskriget men
även senare (muntligt Anders Huggert).

Före avtorvning, från VNV.



3

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER:

Socken: Umeå
Fastighet Sofiehem 10:26
Lst beslut: 431-9370-2004
Vbm dnr: 249/99
Ekonomisk karta: 20K 6e
Koordinater: 1723129/7081562
Fältarbetstid: 100804
Antal dagsverken: 2
Fältarbetsledare: Susanne Sundström
Övrig personal: Lillian Rathje

Efter avtorvning, från V.

Efter avtorvning, från SSV.
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