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F1: bränt ben
VBM_DB 304:1-16
Ritningar och foton förvaras vid Västerbottens museum. Fyndmaterial
förvaras vid Västerbottens museum i väntan fyndfördelning från
Riksantikvarieämbetet.

Sammanfattning
En mindre undersökning (15m2) har genomförts på den plats där det s.k. Flarkenspännet
påträffades 1937. Flarkenspännet är en bälteplatta av brons och liknande bälteplattor
har påträffats i Danmark och södra Sverige, men fyndet är unikt för norra Sverige.
Undersökningen har genomförts i samarbete med Flarkens byaråd, Studieförbundet
Vuxenskolan och arkeologiska institutionen, Umeå universitet. Vid undersökningen av
de två schakten framkom inga fynd. Vid kontrollgrävning av ett utslag från metallsökare
i områdets SÖ del påträffade grävningens yngste deltagare en litet bränt ben. Vid
undersökningen av schakt 1 (NV-SÖ) framkom ett blekjordslager ca 5 cm under det
översta gulaktiga lagret, vilket tyder på att man påfört sand i samband med byggandet av
ladugården. Detta blekjordslager påträffades på undersökningens sista dag och innebär
att det kan finnas icke-metalliska fynd kvar i schakt 1. I schakt 2 (NÖ-SV) var
lagerföljden opåverkad.
Vid avsökning av området med metallsökare påträffades ett flertal metallföremål. Alla
utslag (ca 15 st) undersöktes och det var endast sentida järnföremål som framkom.
Genom att använda metallsökare har vi dock fastställt att inga ytterligare bronsföremål
finns i undersökningsområdet.
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Inledning
Inom ramen för projektet Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen (SKAIK) har Västerbottens
museum genomfört en undersökning vid fyndplatsen för Flarkenspännet RAÄ nr Nysätra 73:1
i Flarken. Undersökningen har genomförts i samarbete med Flarkens byaråd och arkeologiska
institutionen, Umeå Universitet.
Bälteplattan av brons påträffades 1937 i samband med arbetet med grunden till en ladugård.
Liknande bälteplattor har påträffats i Danmark och södra Sverige, men fyndet är unikt för
norra Sverige. Vid den fornminnesinventering som bedrevs i Nysätra socken 1992 stod
fortfarande ladugården kvar.
I samband med exploateringsundersökningarna för nya vägdragningar i Umeås närområde
påträffades en tidigare okänd gravtyp vid det s.k. Prästsjödiket där numera Media Markt är
beläget. Vid undersökningen av graven RAÄ 600 Umeå, påträffades två bronsföremål, en hel
spjutspets samt en eggdel av brons, förutom pilspetsar av olika stenmaterial (Andersson, B.
2000). Den kompletta spjutspetsen har stora likheter med den s.k. Hökmarksdolken. Den grav
som undersöktes år 1999 vid Prästsjödiket hade en ovanlig placering i landskapet, till skillnad
från bronsåldersrösen som främst ligger på mindre höjder, låg stensättningen i en mindre
svacka. Graven vid Prästsjödiket ligger 39 – 40 m ö h och har daterats till 1750 – 1520 f. Kr.
och är äldre än de klassiska bronsåldersrösena.
Efter undersökningen av graven vid Prästsjödiket kunde likheter ses i gravens läge i landskapet
och Flarkenspännets fyndplats, men då stod fortfarande ladugården på plats. Ladugården är
riven sedan några år och platsen är nu åtkomlig för undersökning.

Fig. 1. Översiktskarta över Flarken med vattenståndet för 4 000 år sedan samt fyndplatsen markerad.
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Undersökningens förutsättningar
Undersökningsområdet
Fyndplatsen för Flarkenspännet Raä nr Nysätra 73:1 är belägen ca 70 m nordöst om Flarkens
kyrka och lokaliserad i en mindre svacka. Platsen där ladugården stod är numera beväxt med
gräs och småbjörk. Platsen ligger på en ca 700 meter stor ö vid 45 meter över dagens havsnivå.
(fig. 1).

Fornlämningsbild
Bronsföremålen i länet är relativt få, men en stor andel av dessa har påträffats i Lövånger och
Nysätra socknar (Flarkenspännet, Hökmarksdolken och Broträsknålen). Det finns även ett
ovanligt stort antal bronsåldersrösen i området, från Vebomark i norr till Sikeå i söder, med en
koncentration väster om Ånäset vid Holmsjön (se fig. 2). Ett fynd av en bärnstenspärla har
gjorts vid undersökningar av ett röse på Rösbacken (RAÄ 37:1 Lövånger sn) vilket är ett av få
fynd påträffade i rösen.
Ca 6,5 km SÖ om RAÄ 73 Nysätra (fyndplats för Flarkenspännet) ligger fossila åkrar med
röjningsrösen och en ev. husgrund från bronsålder (RAÄ nr Nysätra 172), undersökningar har
genomförts här av arkeologisk institutionen under ett flertal år på 1990-talet då bl. a en degel
påträffades (Forsberg, L. 1999, Lindgren, B. 1994, Oskarsson, B. & Sanell, Ch 1995,
Oskarsson, B. 1997).

Fig. 2. Översiktskarta över kusten för 3 000 år sedan. Grå punkter markerar rösen.
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Målsättning
Den huvudsakliga målsättningen är att undersöka om det finns föremål eller konstruktioner
som tyder på att platsen varit en grav, liknande den som undersökts vid Prästsjödiket utanför
Umeå.

Metod
I anslutning till platsen där ladugården stått avbanades två schakt med maskin (ideellt arbete
hembygdsföreningen), schakt1: 8 x 1 m (NV-SÖ) som i söder anslöt till schakt 2: 7 x 1 m (NÖSV) som bildar ett upp och nervänt T. Schakt 1 förlades där den numera rivna ladugården stod
och schakt 2 ligger strax utanför ladugårdens plats. Schakten inmättes med hjälp av GPS och
måttband. Ytorna rutgrävdes i kvadratmeterstora rutor i lager om 5 - 10 cm.
En stor del av den udde som fyndplatsen är belägen på avsöktes med metallsökare, utslag
markerades med koordinatpinnar Vid dessa utslag undersöktes ca 0,3 m2 stora områden.
All jord skiktades genom ett såll med 4 mm maskor. Fynd inmättes med tumstock. Vid
rutgrävning mäts sållfynd in efter fyndrutans sydvästra hörn. Samtliga moment
dokumenterades genom beskrivningar, fotografering samt med plan- och profilritningar i
lämplig skala.

Fig. 3. Schaktplan med undersökta schakt (grön färg) samt platsen för ladugården på äldre ekonomisk karta (brun
färg). Grå färg markerar stenar. Den röda pricken är fyndplatsens placering i FMIS.
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Resultat
Vid undersökningen av de två schakten framkom inga fynd. Vid kontrollgrävning av ett
utslag från metallsökare i områdets SÖ del påträffade grävningens yngste deltagare en
litet bränt ben (se fig. 3). Vid undersökningen av schakt 1 (NV-SÖ) framkom ett
blekjordslager ca 5 cm under det översta gulaktiga lagret, det tyder på att man påfört
sand i samband med byggandet av ladugården. Detta blekjordslager påträffades på
undersökningens sista dag och innebär att det kan finnas icke-metalliska fynd kvar i
schakt 1. I schakt 2 (NÖ-SV) var lagerföljden opåverkad. I schakt 2 var inslaget av stora
stenar betydligt större än i schakt 1, vilket tyder på att marken även stenröjts inför
uppförandet av ladugården 1937 (se fig. 3).
Vid avsökning av området med metallsökare påträffades ett flertal metallföremål. Alla
utslag (ca 15 st) undersöktes och det var endast sentida järnföremål som framkom.
Genom att använda metallsökare har vi dock fastställt att inga ytterligare bronsföremål
finns i undersökningsområdet.
Fynd
Ett bränt rörben 15 x 4 mm(F1).
Dateringar
Det brända benet har insänts för 14C-analys till Ångström laboratoriet.

Bild 1. Den skylt som finna uppsatt på fyndplatsen. VBM_DB 304:2

Tolkning och utvärdering
Avsaknaden av fyndmaterial och anläggningar medför att det fortfarande är svårt att
avgöra om bältesplattan är ett offer eller om det funnits en grav av samma typ som den
som undersökts på Prästsjödiket (RAÄ 600 Umeå sn). Området där Flarkenspännet
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påträffades utgör en mindre ö för 4 000 år sedan och kan ha nyttjats av befolkningen
under den tiden och framåt. Bälteplattan dateras till ca 1300 f. Kr. och då ligger
fyndplatsen längst in i en vik och är även då ett bra boplatsläge

Förmedling
Platsen för undersökningen ligger mitt i Flarken och under de tre dagar som
undersökningen genomfördes besöktes platsen av ett stort antal bybor. Även media
visade ett stort intresse för undersökningen och sammanlagt 4 tidningsartiklar om
undersökningen publicerades (se bil.6).

Bild 2. Grävningens äldsta och yngsta deltagare. VBM_DB 304:3
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Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3.
Fyndlista RAÄ 73:1Nysätra
Fnr Material
Antal Längd Bredd Tjocklek
1 Bränt rörben
1
15
4
4

Bilaga 4.
VBM_DB 304

Fotolista RAÄ nr Nysätra 73:1
Fotonr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Motiv
Taget från Fotograf
Viktoria Persson med metallsökare
N
BA
Den skylt som sitter på platsen
N
BA
Deltagarna fikar
S
BA
Området före avtorvning
SV
BA
Området före avtorvning
NÖ
BA
Schakt 1 efter avtorvning
SÖ
BA
Schakt 1 efter avtorvning
NV
BA
Schakt 2 efter avtorvning
NÖ
NG
Schakt 2 efter avtorvning
SV
NG
Schakt 1 nedgrävt ca-5 cm
SÖ
BA
Schakt 1 nedgrävt ca-5 cm
NV
BA
Schakt 2 nedgrävt ca-5 cm
NÖ
NG
Schakt 2 nedgrävt ca-5 cm
SV
NG
Provgrop vid utslag från metallsökare
N
BA
Profil schakt 1
SV
BA
Profil schakt 1
SV
BA
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7 mars 2012

De bygger
vidare på
framgången
FLARKEN. Det går bra
för Flarkens snickeri.
Just nu har företaget
tre stora projekt på
gång; inredning till
Bildmuseet i Umeå
och nya Raketskolan
i Kiruna samt tunnlar
till Hornstull tunnelbanestation i Stockholm.
Det är många inom snickeribranschen som slåss om
samma jobb. Flarkens snickeri, med anor sedan över
hundra år tillbaka, är ett
företag som stått sig bra
i den hårda konkurrensen.
I dag har företaget nio heltidsanställda.
– Vi har två säljbolag som
räknar på jobb åt oss, det
gäller offentliga upphandlingar,
säger
Markus
Andersson som driver snickeriet.
Just nu färdigställs inredning till det nya bildmuseet i
Umeå. Snickeriet tillverkar
bland annat en 13 meter
lång bokhylla och en 7 meter
lång receptionsdisk, allt
i plywood för att matcha den
utvändiga designen på byggnaden.
Projektet skulle ha varit
klart den 18 mars, men på
grund av förseningar på
byggplatsen i Umeå är det
nu framskjutet till maj.

Andra projekt är påkostad
inredning till den nya
Raketskolan i Kiruna som
ska invigas till hösten samt
ett slags tunnlar till tunnelbanestationen i Hornstull.
Men snickeriet tar inte bara
på sig stora uppdrag.
– Man måste styra
produkten efter behovet,
men det är svårt att veta vad
kunden vill ha. Vi gör ju det
mesta, även för privatpersoner, så det är bara att
komma förbi, säger Markus.
Julgranen som Flarkens
snickeri tillverkade i julas
blev en riktig succé.
– Folk var som galna, det
ringde folk från Barcelona
och ville köpa den. Vi får
satsa mer på den inför nästa
jul, säger Markus.

GUNILLA LYRÉN

”

Folk var som
galna, det
ringde folk
från Barcelona och ville
köpa den. Vi
får satsa mer
på den inför
nästa jul.

Markus Andersson och Lars-Åke Carlsson har bråda dagar på Flarkens snickeri. De har tre riktigt stora projekt på gång, varav ett är
arkitektritad inredning till nya Bildmuseet i Umeå.
Foto: GUNILLA LYRÉN

3000 år gammalt bronsföremål i Flarken
FLARKEN. På 30-talet hittades ett unikt föremål i
brons i Flarken när en ladugård skulle byggas.
I 75 års tid har man sedan väntat på att kunna göra
en arkeologisk utgrävning för att få veta mer om
bälte-plattan. I sommar blir det förhoppningsvis
äntligen av.
När en ladugård skulle
byggas i Flarken 1937 upptäcktes något konstigt i
jorden. En 19 centimeter
i diameter stor bronsplatta
med en utstående pigg i
mitten.
– Den låg i 4-5 år innan en
lantmätare såg det och förstod att det var ett fornfynd,
berättar Ingvar Olofsson,
tidigare lärare och byaålderman i Flarken.
Föremålet skickades till
Köpenhamn där en datering
gjordes och det visade sig att
det rörde sig om en 3 000 år
gammal bälteplatta. Bälte-

plattan har använts som en
kvinnoprydnad och bars troligen på magen. På baksidan
av bälteplattan sitter en
tvärslå som kan fästas mot
ett bälte.
Plattan är full med linje-,
punkt- och spiralornamentik. I mitten av plattan finns
en 75 millimeter hög
ståndare avslutad med en
knapp.
– Sådana här föremål
hade bara hittats från Danmark i söder till Uppland
i norr, det fanns inte i Norrland och är Västerbottens

mest unika fornfynd i brons,
säger Ingvar Olofsson.
Berit Andersson är arkeolog
på
Västerbottens
museum. Hon har väntat
länge på att kunna göra en
utgrävning i Flarken. 1992
gjorde hon en fornminnesinventering i byn, men då
stod ladugården fortfarande
kvar. För tolv år sedan var
hon med vid utgrävningen
på Klockarbäcken i Umeå.
Där hittades en ny typ av
grav som man inte tidigare
sett i det här området.
– Det fick mig att börja
fundera om det kanske är en
grav i Flarken också, säger
Berit Andersson.
Hon och tre till fyra andra
arkeologer från Västerbotten ska närvara vid den
planerade utgrävningen i
Flarken
som
förhopp-

”

Den låg i 4-5 år innan en
lantmätare såg det och förstod att det var ett fornfynd.

ningsvis ska ske under tre
dagar i juni.
– Vi har lagt fram några
förslag på datum, men det
blir en torsdag, fredag och
lördag eftersom det är lättast
att få hjälp av Flarkenborna
då. Vi har inte lämnat in
ansökan till Länsstyrelsen
ännu, men det brukar aldrig
vara några problem att få
godkännande, säger Berit.
Utgrävningarna ska finansieras inom ramen för
EU-projektet Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

och i samarbete med hembygdsföreningen i Flarken.
– Museet behöver hjälp av
Flarkenborna för att förbereda det här. Det behövs
grävare och det ska röjas sly,
det behövs även ekonomiska
bidrag, säger Ingvar Olofsson.
– Det finns ett stort
intresse från Flarkenborna
att vara med vid utgrävningen, vi hoppas på deras
hjälp, säger Berit Andersson.

GUNILLA LYRÉN

I Flarken gjordes ett unikt fynd
av en bälteplatta i brons 1937
när en ladugård byggdes. Nu
är ladan riven sedan några år
tillbaka och i sommar hoppas
Västerbottens museum på att
kunna göra en arkeologisk
utgrävning av platsen. “Museet behöver hjälp av Flarkenborna för att förbereda det
här, säger Ingvar Olofsson,
byaålderman i Flarken.
Foto: Västerbottens Museum
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