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Omslag: Rensning av den del av RAÄ 93:1 som går under benämningen A1.
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INLEDNING

På uppdrag av AB Bostaden i Umeå har Västerbottens museum utfört
en arkeologisk undersökning av en stensättning, RAÄ 93:1, Umeå sn.
Undersökningen utfördes med anledning av att byggandet av ett nytt
bostadsområde på fastigheten Stadsliden 6:6, skulle innebära att man
berörde den aktuella fornlämningens fornlämningsområde. Stensättningen skulle hamna endast 15 – 20 m från närmsta hus.
Enligt Länsstyrelsens bedömning var ett bevarande av fornlämningen
inte meningsfullt.
Undersökningen genomfördes under maj månad 2005.

RAÄ 92

RAÄ 93

skala 1:10 00

Fig. 1. Ekonomisk karta 20K 7e.
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SAMMANFATTNING

Den undersökta fornlämningen har tidigare utsatts för slitage och
skadegörelse. På grund av den åverkan som gjorts på lämningen har
det inte säkert gått att fastställa dess ursprungliga form och utbredning.
Efter undersökningen bedöms den dock som betydligt mindre än de 12
m i diameter som den tidigare registrerats som.
Den del av fornlämningen som benämns anläggning 1 (A 1) utgör
förmodligen centrum av graven. Tolkningen grundar sig dels på att
anläggning 1 är den mest framträdande delen av den registrerade fornlämnigen och att den består av de största stenarna, dels på att det i anläggning 1 påträffades ett 20 mm långt bronsfragment, vilket skulle
kunna utgöra resterna efter en gravgåva.
Inget daterbart fynd eller kol med säker proveniens har påträffats.
Graven har därmed inte kunnat dateras.

Aktuellt undersökningsområde

Fig. 2. Karta som visar strandlinjen vid 35-meters nivån och kända fornlämningslokaler
med gravar i anslutning till denna.
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TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Undersökningslokalen är belägen inom Umeå tätort, ca 350 m nordöst
om Umeå universitet, i kanten av ett rekreationsområde, invid ett
motionsspår. Fornlämningen ligger på en västsluttande avsats av en
bergs-rygg. Kring berget består marken till stor del av blockig morän
med inslag av sanka partier. Vegetationen utgörs av blandskog med
övervägande del av barrträd och en undervegetation av blåbärsris och
mossa.
Lokalen är idag belägen ca 37 – 38 m över havet. Det innebär att platsen under äldre bronsålder, ca 1500 f. Kr. låg vid inloppet till en havsvik, på en halvö, precis i anslutning till stranden (ﬁg. 2). Senare, under
järnåldern, när marken stigit ytterligare ur havet, har platsen successivt
hamnat allt längre från havet och därmed förlorat sitt strategiska läge.
Inom ett relativt litet område ﬁnns fem lokaler med gravar (ﬁg. 2). Det
är förutom den undersökta lokalen, RAÄ 92 som är belägen ca 300 åt
norr, RAÄ 15 som ligger ca 500 m åt västnordväst, RAÄ 16 som ligger
800 m åt nordöst samt RAÄ 336 som ligger 2,7 km sydsydväst om RAÄ
93. De nämnda gravarna är belägna 36 – 41 m över havet vilket innebär
att om de anlades vid den forna stranden, bör de vara byggda 2000
– 1500 f. Kr. dvs under äldre bronsålder. Dock vet vi, genom C-14 datering av kol, att en av de tre gravarna som ingår i RAÄ 336 har tillkommit
under vikingatid. RAÄ 15 och RAÄ 16 är välvda rösen medan gravarna
inom RAÄ 92, 93 och 336 utgörs av ﬂacka stensättningar. Tidigare fanns
även ett röse vid nuvarande Bräntbergskolan ca 1,2 km norr om RAÄ 16.
Det undersöktes och borttogs 1873 (Huggert, A. 2005). Inom RAÄ 16
ﬁnns också boplatslämningar som skärvstenshögar.
Under senare år har mycket ny kunskap angående bronsåldern i
Umeå regionen tagits fram genom arkeologiska undersökningar. Bland
annat en för Västerbottens tidigare okänd gravtyp (Andersson 2000 och
Lundberg 1999) och intressant boplatsmaterial som visar på djurhållning (får/get) och odling av korn ca 1000 f. Kr (Sundström 2002).

RAÄ 93:1 före röjning
och avtorvning,
från öster.
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SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR

Förhoppningen var att genom undersökningen kunna placera graven
i en större kontext bland annat genom att studera de tidsmässiga och
rumsliga sambanden med andra fornlämningar i området.
Målet har också varit att utreda orsaken till att gravarna som ingår i
RAÄ 93, har en betydligt ﬂackare kontur än RAÄ 15 och RAÄ 16, samtidigt som de har mycket gemensamt med nämnda gravar till exempel
storlek, höjden över havet och samma typ av placering som dessa fornlämningar det vill säga på avsatser eller i höjdlägen intill mindre bergsryggar.
Det var även önskvärt att få en säker datering på graven, antingen
genom C-14 datering av kol eller ett typologiskt daterbart gravfynd. Trots
att läget över havet antyder att den bör vara anlagd under bronsåldern vet
vi att detta inte innebär någon säker datering. Det ﬁnns ett relativt närliggande exempel på en grav som är belägen på samma nivå över havet
och som daterats till Vikingatid, RAÄ 336, Umeå sn (ﬁg. 2) (Spång 1991).

METOD

Över området upprättades en schaktplan med hjälp av totalstation (ﬁg.
3). En proﬁl lades över anläggningen så att den mest framträdande och
skadade delen av anläggningen korsades. Det innebar att proﬁlen hamnade något väster om det som tidigare tolkats som mitten av anläggningen. Därefter avtorvades den västra halvan. Avtorvningen gick långsamt på grund av att det inte gick att dra av torven i större stycken utan
endast små bitar i taget. Den östra delen lämnades tills vidare.
Den avtorvade delen ritades i plan, i skala 1:20. Tidsbrist (på grund av
att lämningen omtolkades efter avtorvning)och den myckna småstenen
krävde att ritningen gjordes något schematiskt. Därefter grävdes, av
samma anledning, endast ett 0,5 m brett stråk ner till berghällen längs
västra sidan av proﬁlen och en proﬁlritning upprättades i skala 1:20.
Proﬁler lades även över mindre partier som uppfattades som möjliga
gravar i graven (anläggningarna A1 – A4). Dessa grävdes till hälften och
proﬁlritningar upprättades. Material från anläggningarna sållades med
såll med 4 m m masktäthet.
Delar av graven avsöktes med metalldetektor. Detta gjordes dock under
senhösten och gick på grund av tjälen inte att slutföra denna säsong.
På grund av omprioriteringar gjordes alltså ﬂera avsteg från den ursprungliga planen.
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BESKRIVNING

Före avtorvning tolkades graven som om den var förhållandevis rund
med vissa utskjutande partier och drygt 10 m i diameter (ﬁg. 3). Det
syntes tydligt att graven var skadad och urplockad. Bredvid graven fanns
en liten stenmur som förmodligen utgjordes av sten som plockats ur
graven. Efter avtorvning blev utbredningen av den egentliga graven
svårare att tolka eftersom delar av stenpackningen utgjordes av småsten
framför allt från söder till väster (Dessa delar syns inte på schaktplanen,
ﬁg. 3, eftersom denna gjordes före avtorvning) och andra delar (den
östra) bestod av ett betydligt större och annorlunda stenmaterial. I söder
och sydöst var det närmast omöjligt att bestämma avgränsningen, här
fortsatte stenarna över en bergskant.
Något sydväst om centrum av graven fanns en samling större stenar
som var tätare ihoplagda än övrig sten och som framträdde tydligt, vilket
tolkades som möjlig plats för en eventuell gravgömma anläggning 1 (A1)
(ﬁg. 4). Den östra delen av graven, vilken inte avtorvades, bestod av en
löst liggande stenpackning av 0,25 – 0,5 m stora stenar (företrädesvis ca
0,3 m stora). Den sydligaste delen bestod av småsten blandat med grus
och humus. Flertalet stenar var i detta område mindre än 0,1 m stora.
Den sydvästra delen av anläggningen bestod av stenpackning av något
större stenar 0,05 – 0,3 m stora, företrädesvis 0,10 – 0,15 m stora. Även
här låg stenarna tillsammans med grus och humus. Efter avtorvning
syntes, inom gravens förmodade utbredning, förutom A1, ytterligare
tre koncentrationer av stenar A2, A3 och A4 (ﬁg. 4). Den schematiska
ritningen medför dock att dessa framträder tydligare än vad de i verkligheten gjorde.

Fig. 3. Plan över RAÄ 93 före avtorvning.

6

Anläggning 1

A1 syntes före avtorvning som en avgränsad stensamling. Den var ca
1,8 m i diameter, av 0,08 – 0,5 m stora stenar, varav 7 stycken var större
än 0,4 m men ﬂertalet var 0,03 – 0,4 m stora. Stenarna ligger på och
delvis i ett lager av humusblandad morän som är 0,04 – 0,16 m tjockt.
I anläggningen hade detta lager inslag av sand. Under detta lager var
hälleberg. Lagret med humusblandad morän fortsatte utanför anläggningen i alla riktningar, dock utan sand.
I sydöstra kanten av A1 fanns en 0,7 x 0,6 m stor kulle av humusblandat morängrus och i en båge 0,6 – 1,1 m väster om A1 låg en rad
ﬂata stenar i/på packningen av mindre stenar blandat med humus. Öster
om A1 fanns ett mellanrum där större stenar saknades och där det endast fanns ett tunt lager av humusblandat morängrus på hälleberget.
Endast 0,04 m östsydöst om proﬁlen påträffades ett fragment av ett
brons/koppar föremål med hjälp av metalldetektor. Fragmentet låg ca
0,01 m under ytan av moränlagret. Det är 20 mm långt, 6 mm brett och
1 mm tjockt och har på ena sidan en antydan till ornamentik.
Ytligt i stensamlingen låg skärvor av grönt glas, recent. Där låg också åtta
st ca 0,05 stora betongklumpar. Någon meter söder om stensamlingen
har man i sen tid eldat på marken.

A1 efter avtorvning,
från sydöst.

A1 i proﬁl, från
väster.
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Anläggning 2

A2 syntes precis som A1 före avtorvning som en avgränsad stensamling.
Den var belägen 3,2 m nordnordöst om A1 och var 2,10 x 2 m (VNV
– ÖSÖ), något oval till formen och 0,3 m hög. Centrum utgjordes av
en stensamling av 0,1 – 0,5 n stora stenar som låg i och omgärdades av
ett lager av småsten blandat med grus och humus. Detta lager var 0,01
– 0,26 m tjockt under detta kom hälleberget.

A2 efter avtorvning
från nordväst.

Anläggning 3

A3 låg ca 0,5 m västnordväst om A2. A3 var 1,6 x 1,1 m stor (NV – SÖ),
0,25 m hög och svår att bestämma gränserna för. Den bestod av 0,1 –
0,48 m stora stenar i ett lager av humusblandat morängrus som var upp
till 0,2 m tjockt. Under anläggningen fanns en skreva i berget.

A3 i proﬁl
från östsydöst.
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Anläggning 4

A4 låg 1,5 m sydsydväst om A3 och var 1,15 x 1 m (NNÖ – SSV) stor,
0,29 m hög och svagt oval till formen. Den utgjordes av en liten kulle av
morängrus blandat med humus och mindre stenar. Under anläggningen
var berghällen sprucken.

A4 från sydöst.

A4 i proﬁl från nordväst.

RESULTAT/DISKUSSION

På grund av tidsbrist har endast delar av graven (ca 1/3) undersökts och
dokumenterats. Bedömningen av gravens utbredning och ursprungliga
utseende har försvårats dels på grund av att delar kvarstår att undersöka, dels på grund av att graven till stor del var skadad. Möjligt är att
lagret med mindre stenar och humus som är så tydligt i den södra och
sydvästra delen av anläggningen, har utgjort botten i det ursprungliga
graven och att de större stenarna plockats bort här. Troligare är dock att
detta lager är naturligt. Den södra, östra och norra delen av anläggningen är dock svår att bestämma gränsen för. För att bättre kunna bedöma gravens utbredning måste hela anläggningen avtorvas.
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Det lilla koppar/bronsfragment som påträffades i anläggning 1, skulle
kunna utgöra resterna efter en gravgåva. Det påträffades precis i det område som en gravgåva borde påträffas om anläggning 1 utgör centrum av
graven, vilket vi tolkat den som. Storleken på den ursprungliga anläggningen går som tidigare nämnts inte att avgöra. Ingen tydlig konstruktions detalj har kunnat iakttagas. Dock fanns ﬂata stenar i en böjd linje
sydväst om anläggning 1. Dessa kan ha ingått i någon form av kantkedja.
I den del av anläggning 1 som grävts bort påträffades kol under den
största stenen men på grund av att anläggningen är störd under senare
tid bedömdes kolets proveniens som allt för osäkert för att göra en analys
av.
Varken i A2, A3 eller A4 påträffades några fynd eller konstruktionsdetaljer. Dessa har därför avfärdats som naturbildningar.
Som jämförelse till den här beskrivna graven kan nämnas den undersökta stensättningen RAÄ 336:3 (se ovan) som låg på likartad höjd
över havet och som daterats till vikingatid. Denna var 4, 5 i diameter och
0,1 - 0,3 m hög. Materialet bestod nästan enbart av sten (alltså ingen
humusblandad morän) men i botten fanns ett tunt lager av sand. Här
tillvaratogs 45 g brända ben, vilka påträffades under en koncentration
av småsten som inte låg i centrum av graven. En kantkedja kunde också
iakttagas.

INSAMLAT MATERIAL
Fynd

Det enda fynd som påträffades och som skulle kunna vara förhistoriskt
var ett litet fragment av brons eller koppar, förmodligen brons (F1).
Det påträffades i A1, 0,04 m östsydöst om proﬁlen med hjälp av metalldetektor. Fragmentet låg ca 0,01 m under ytan av moränlagret. Det
är 20 mm långt, 6 mm brett och 1 mm tjockt och har på ena sidan en
antydan till ornamentik. Dess vikt är mindre än 2 g. Fragmentet har inte
tolkats som en bit av ett bleck utan utgör förmodligen en liten bit av ett
gjutet föremål.

Bronsfragment påträffat i centrum av A1.
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Kolprov

Tre stycken kolprov har samlats in:
Kp 1, insamlat under största stenen i A1, bedöms som något osäkert med
tanke på att man eldat i närheten under senare tid och att delar av anläggningen är störd.
Kp 2, insamlat under en av stenarna i A3.
Kp 3, insamlat i botten av A4.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
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Appendix
Vid efterundersökningen av graven, 2006-08-30, med metalldetektor, framkom endast recent
material såsom gevärskulor ( 2 st), kapsyler, en 10 öring från 1981 samt en korroderad järnbit.
Detta styrker dels att platsen har nyttjats som festplats vid flera tillfällen samt även att militära
aktiviteter har förekommit här. Det senare kan även förklara det förmodade värnet i slänten
ca 4 meter öster om graven.
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