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Rapport över slutundersökning av Raä 528, härd och
boplatsgrop, Långed 2:22, Nordmaling sn,

Ångermanland.

INLEDNING

Med anledning av byggandet av Botniabanan har en slutundersökning av
rubricerad fornlämning gjorts. Undersökningen har utförts av Väster-
bottens museum på uppdrag av Botniabanan AB.

SAMMANFATTNING

Båda anläggningarna har, med hjälp av 14C-analys av träkol, daterats till
slutet av järnåldern, vikingatid. Fynden som påträffades i härden består
av metallfragment, järn och brons/koppar, förslaggat material, flintavslag
och brända ben. Några av benen utgjorde resterna av ett mindre dägg-
djur, förmodligen en insektsätare.
I boplatsgropen påträffades ett järnfragment. De dubbla kollagren talar
för att gropen har använts vid fler än ett tillfälle.
Fynden har en något liknande karaktär som de fynd som påträffats i
äldre samiska härdar. Även placeringen av härden, på en kulle, liknar
den placering som samiska härdar brukar ha. Det finns dock inget som
bekräftar att det är en samisk härd. Det har inte heller gått att få belägg
för att härden har varit placerad i en bostad tex i en kåta.
De likartade dateringarna och den rumsliga närheten talar för att anlägg-
ningarna hör ihop.

500 m
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BAKGRUND

Raä 528  är belägen längs delsträcka 71 och registrerades vid etapp 2 av den
arkeologiska utredningen för Botniabanan, sommaren 2000. Den påträffades
i samband med maskinavbaning inom det område som genom en miljö-
arkeologisk utredning, utpekats som möjligt boplatsläge och då fått fält-
beteckningen 71:14.
Vid etapp 2 av utredningen grävdes fem st 0,2 x 0,2 m stora provgropar på
krönpartiet av den ås där härdresten och boplatsgropen är belägen. Åsens
krönparti avtorvades med grävmaskin. Genom boplatsgropen grävdes ett
schakt med grävmaskin.

 På senhösten samma år utfördes en förundersökning av härden,
boplatsgropen och deras närområde. Området kring härden grävdes till
0,05 m dj. I anslutning till boplatsgropen avtorvades ett ca 3 m br om-
råde NV–NÖ om gropen där två 1 m2 rutor undersöktes. Inga ytterligare
anläggningar framkom. Ca 2 m NÖ om boplatsgropen fanns dock en
rödbränd yta med inslag av kol.

I härden påträffades sju järnfragment, varav ett nithuvud, ett möjligt
fragment av en pilspets och ett möjligt fragment av en nit med fyrkantig
nitbricka. Man hittade också 20 små fragment av brons eller kopparbitar
samt brända ben. En osteologisk analys av benen visade att några av dem
utgjorde resterna av ett mindre däggdjur, förmodligen en insektsätare.
Det påträffades också några klumpar av förslaggat material med glasak-
tig yta. Med hjälp av 14C–analys av träkol har gropen daterats till 1130± 50
BP och härden till 1160±40 BP.

TOPOGRAFI/FORNLÄMNINGSBILD

Anläggningen är belägen ca 300 m öster om Öreälven på flackt, sandigt
älvsediment. Området ligger idag ca 24 m över havet, i skogsmark (barr-
skog) med en undervegetation av framförallt blåbärsris. I området finns
ca 2–3 m höga, uppbrutna åsar. Raä 528 är belägen på krönet av en sådan
ås.
Närmsta kända fornlämning är de fångstgropar som ligger på östra si-
dan om Öreälven ca 900–1000 m VNV om Raä 528. Ingen av dessa gro-
par är daterad.

Flera samebyar har haft renbetesland som sträcker sig ner till kusten.
Det borde innebära att det skulle kunna finnas samiska lämningar  i om-
rådet t ex härdar.

MÅLSÄTTNING

Eftersom förundersökningen inte resulterade i några nya anläggningar
eller fyndförande ytor har målsättningen för slutundersökningen varit att
slutföra undersökningen och dokumentationen av härden och boplats-
gropen. Ytterligare ett mål har varit, att om möjligt, försöka ta reda på
om denna härd utgör resterna efter en bostad.
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METOD

Återstoden av härden grävdes i 1/2 meters rutor och sållades genom
durkslag med 2 mm maskstorlek. Området kring härden och materialet
från boplatsgropen sållades genom såll med 4 mm maskstorlek. Härden
ritades och fotograferades i profil. Boplatsgropen, var på samma sätt som
härden, grävd till hälften och profilen var dokumenterad i sin helhet från
NV–SÖ. Efter att ytan rensats fram och återstoden av gropen dokumen-
terats i plan grävdes den SÖ-kvadranten i botten och en sektionsritning
upprättades. Den återstående kvadranten grävdes först i plan 5+5 cm.
Därefter grävdes den egentliga gropen i botten.

För att ta reda på om härden legat inuti en bostad togs jordprover i an-
slutning till härden och ett referensprov togs en bit bort. Jordprover togs
även i boplatsgropen. Proverna har skickats för makrofossilanalys till
miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet.

RESULTAT

Härden

Slutundersökningen av den resterande halvan av härden resulterade i att
ytterligare tre järnfragment, två flintavslag, tre brons/koppar fragment
(mycket små) och en bit av sintrat material tillvaratogs. Fynden påträffa-
des i den västra halvan av härden ner till ca 0,10 m under torven. Det var
något oklart hur djupt fynden låg eftersom man vid förundersökningen
påbörjat att gräva även denna halva. Tretton mycket små fragment av
brända ben påträffades i den övre halvan av det rödbrända. Sammanlagt
fanns det 25 små skörbrända stenar (0,02–0,14 m stora). Som tjockast
var det rödbrända området 0,09 m tj. Till ytan var det rödbrända områ-
det i sin helhet ca 1 x 0,8 m stort (NV–SÖ). Under härden hade det delvis
bildats skenhälla.

VNV ÖSÖ
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Boplatsgropen

Halva boplatsgropen grävdes bort vid etapp 2 av utredningen. Den NV–
SÖ gående profilen i samband med förundersökningen. När den SÖ
kvadranten av anläggningen hade grävts bort  kunde det konstateras att
det i gropen fanns två och inte en kolhorisont i gropen. Det rödbrända
var ca 0,05 m tj och kraftigt rödbränt. Det låg mellan de två kollagren.

Om man studerar profilritningen från förundersökningen sträcker sig
det rödbrända från den NV insidan av gropen, genom hela gropen upp
på vallen på den SÖ sidan om gropen. I sektionsritningen som uppför-
des under slutundersökningen sträcker sig det rödbrända 0,5 m åt NNÖ.
Den ursprungliga gropen bör ha varit ca 1,8 m i diam med en omkring-
liggande vall (i NV),  vilken delvis kan ha uppkommit vid rensning av
gropen eftersom vallen innehöll rödbränt material med kol i botten. Ma-
terialet i vallen var mycket lösare än det hårt packade materialet i gropen.
Gropen var skålformad förutom längst ner i botten där den var närmast
spetsig. De understa 10 cm var endast 20 cm  i diam och låg precis nord-
väst om profilen.

En stor del av det kol som fanns i gropen hade en speciell karaktär, det
var fullt av bubblor och ”frasigt”. De mycket små benfragment som man
trodde sig se vid förundersökningen avfärdades som naturbildning.

Boplatsgropen från SÖ.

Härden i profil från SSÖ
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Den NV kvadranten av boplatsgropen från SÖ.

I gropen fanns två kollager med ett mellanliggande rödbränt lager, från
SÖ.
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MAKROFOSSILANALYS

Fem jordprover, varav ett referensprov, har skickats för makrofossilanalys
till miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. Tre av proverna,
var av typiskt barrskogssnitt. Ett av dessa, tagit i det rödbrända lagret i
boplatsgropen, innehöll relativt stor mängd brända kottefjäll. Referens-
provet hade likartad karaktär. Det femte provet (ur gropen) innehöll mest
träkol med beläggningar av järnutfällningar.
Träkolen och kottefjällen kan tänkas vara knutet till kulturpåverkan.
Det finns exempel där man har hittat kottefjäll i kokgropar, kanske har
kottar använts till eldning (se bilaga 1).

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslut: 431-9370-2004
Vbm dnr: 249/99
Raä nr 528
Fastighet: Långed  2:22
Ekonomisk karta: 20J 1i
Undersökningen påbörjad: 040809

                     avslutad: 040813
Fältarbetstid: 8 dgv
Undersökt yta: 10 m2

Ansvarig platsledare: Susanne Sundström
Övrig personal: Lillian Rathje

FYNDLISTA

Sakord        antal   material anläggning    nivå        anmärkning

Avslag        2            flinta härd              -10 cm        eldslagnings
       flinta

Järnfragm.        3             järn          härd              -10 cm
Järnfragm.        1             järn          boplatsgrop   -10 cm        i vallen
Brons/koppar   3            brons/koppar   härd              -10 cm
fragm
Sintrat material 3   sintrad sand     härd              -10 cm
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FOTOLISTA, DIGITALA BILDER RAÄ 528, NORDMALING SN.

1. Före slutundersökningen, i centrum syns maskinschaktet genom boplats-
gropen, från SÖ.

2. Före slutundersökningen, i centrum syns härden, från NV.
3. Härden i profil, från SÖ.
4. Härden i profil, från SSÖ.
5. Härden i profil, från SSÖ.
6. Härden i profil, från SSÖ.
7. Härden i profil, från SSÖ.
8. Härden i profil, från SSÖ.
9. Härden och boplatsgropen, Lillian står på boplatsgropens vall, frånSV.
10. Härden i profil, från SSV.
11. Härden i profil, från SSV.
12. Boplatsgropen i profil efter rensning och nedgrävning 0,05 m, från SÖ.
13. Boplatsgropen i profil efter rensning och nedgrävning 0,05 m, från SÖ.
14. Utgår
15. Boplatsgropen i profil efter rensning och nedgrävning 0,05 m, från SÖ.
16. Boplatsgropen, nedgrävningen av den NÖ kvadranten påbörjad, från Ö.
17. Boplatsgropen, nedgrävningen av den NÖ kvadranten påbörjad.
18. Boplatsgropen, centrum av profilen, frånSSÖ.
19. Boplatsgropen, centrum av profilen, från SSÖ.
20. Utgår
21. Boplatsgropen, profil från Ö.
22. Boplatsgropen, profil från Ö.
23. Boplatsgropen, profil från Ö.
24. Boplatsgropen, den NV kvadranten, från SÖ.
25. Boplatsgropen, påbörjad nedgrävning av den NV delen av gropen.
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