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Sammanfattning
Peab Sverige AB hade uppfört en skolbyggnad (Språkskolan) inom fastigheten Stadsliden 6:3,
Umeå kommun och i anslutning till skolan planeras även anläggandet av en skolgård (se fig. 1).
I nära anslutning till skolbyggnaden fanns ett område med två gravrösen, RAÄ Umeå stad
16:1-2, och två skärvstenshögar, RAÄ Umeå stad 16:3-4 (se fig. 2). Med anledning av
skolgårdens uppförande, beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning samt
slutundersökning skulle utföras i området.
Syftet med den arkeologiska utredningen var dels att utröna om det förekom boplatsspår inom
en ca 3500 kvm stor yta och dels att försöka lokalisera en tredje skärvstenshög i området.
Indikationerna på en tredje skärvstenshög framkom i samband med Umeå universitets
seminariegrävningar på Mariehem år 1989 (se fig. 6) (Forsberg 1999). På grund av att Peab
Sverige AB utan beslut utfört markingrepp inom utredningsområdet, hade en ca 2100 kvm stor
yta av området förstörts innan det arkeologiska fältarbetet tog sin början. Den arkeologiska
fältinsatsen berörde därför endast det återstående området på ca 1400 kvm (se fig. 3).
Vid utredningen påträffades en färgning (A1) SÖ om skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3.
Förutom ett bränt ben gjordes inga andra fynd eller iakttagelser vid färgningen och därför
utgick denna som anläggning (se fig. 10). En stenformation med 12 större naturliga stenar
framkom vid utredningsområdets NV del. Förutom skörbränd sten, påträffades inga fynd vid
stenformationen och denna erhöll inte någon anläggningsstatus (se fig. 9 och 10). I samband
med utredningen framkom inga övriga anläggningar inom området. Fyndmaterialet inom
utredningsområdet utgjordes av avslag i kvarts, kvartsit, vulkanit och flinta, men även ett
förarbete i kvartsit samt fem stycken brända ben påträffades. Dessutom framkom recenta fynd
i form av en gevärskula och en Samarinflaska i glas.
Inom utredningsområdet framkom inga indikationer på en tredje skärvstenshög. Enligt en
rektifierad planritning över anläggningar och upptagna ytor från samtliga av Umeå universitets
seminariegrävningar (mellan åren 1988-1990 samt år 2003), låg platsen för den tredje
skärvstenshögen sannolikt utanför den kvarvarande delen av utredningsområdet (se fig. 11).
Den arkeologiska utredningen kunde dock inte avgöra huruvida avsaknaden av en tredje
skärvstenshög berodde på Peab Sverige AB:s olovliga markingrepp i området, eller om
anläggningen borttogs i samband med 1989/1990 års seminariegrävningar.
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att dokumentera skärvstenshögarna RAÄ
Umeå stad 16:3-4 innan markberedningsarbetet för den nya skolgården tog sin början.
Dokumentationen syftade även till att erhålla kunskap om fornlämningarnas funktion och
förhistoriska sammanhang. Då Umeå universitet undersökt skärvstenshögarna vid två tillfällen
(Forsberg 1999, Josephson Hesse 2003), var fornlämningarna redan omrörda. Vid den
arkeologiska slutundersökningen gjordes därför försök att fastställa de tidigare
seminariegrävningarnas inverkan på lämningarna. Vid slutundersökningen kunde spåren efter
en kvadrant i vardera skärvstenshögen konstateras. Kvadranterna utgjorde spåren efter de
tidigare seminariegrävningarna (se fig. 12 och 14).
Vid slutundersökningen av skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 framkom ett kvartsitavslag,
två kvartsavslag och en knacksten. Vid nedrensingen av anläggningen framkom även en
gevärskula. Några fynd påträffades inte i samband med undersökningen av RAÄ Umeå stad
16:3. Skärvstenshögarna har sedan tidigare tolkats som avfallshögar och tolkningen kvarstår
efter utförd slutundersökning. Efter avslutat arbete återställdes skärvstenshögen RAÄ Umeå
stad 16:3, eftersom fornlämningen ska ingå i den nya skolgårdsmiljön tillsammans med
gravrösena RAÄ Umeå stad 16:1-2.
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Inledning
Med anledning av den planerade skolgårdsbyggnationen vid Språkskolan, inom fastigheten
Stadsliden 6:3 (se fig. 1), har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning samt
slutundersökning enligt beslut från Länsstyrelsen Västerbotten (Lst 431-268-2014) med stöd av
2 kap 11-13 §§ Kulturmiljölagen (1988:950). Inom fastigheten Stadsliden 6:3, Umeå
kommun, fanns sedan tidigare två gravrösen, RAÄ Umeå stad 16:1-2, och två skärvstenshögar,
RAÄ Umeå stad 16:3-4 (se fig. 2). Den planerade byggnationen av skolgården skulle i
huvudsak beröra skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4 och därför slutundersöktes de
båda lämningarna. Mot bakgrund av detta bedömde Länsstyrelsen att gravrösena kunde
bevaras på platsen och ingå i ett mindre skogsområde utanför den planerade skolgården. Efter
avslutad arkeologisk undersökning av RAÄ Umeå stad 16:3 återställdes emellertid
skärvstenshögen, för att tillsammans med de båda gravrösena införlivas i den nya
skolgårdsmiljön.

Fig. 1. Översiktskarta över fastigheten Stadsliden 6:3. Vårdhemmet har numera rivits och byggnaden i väster har ersatts med en
skolbyggnad.

Förutsättningar för de arkeologiska insatserna
Områdesbeskrivning
Utredningsområdet låg inom den västra delen av fastigheten Stadsliden 6:3, Umeå socken och
kommun. Området bestod av ett mindre skogsparti direkt väster om Språkskolans nya
byggnad (se fig. 2). Markytan inom utredningsområdet bestod till större delen av moränmark
som sluttade i västlig riktning ner mot angränsande, sandigare marker. Utredningsområdet
utgjordes av skogsmark, bestående av granskog med inslag av tall och björk. Några enstaka
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stigar löpte genom området och en del vindfällda träd låg på ytan. Utredningsområdet låg
mellan 35 och 45 m ö h och inom området låg två skärvstenshögar, RAÄ Umeå stad 16:3-4.
Strax utanför utredningsområdet låg gravrösena RAÄ Umeå stad 16:1-2 (se fig. 3).

Fig. 2. Översiktskarta över de aktuella fornlämningarna inom fastighet Stadsliden 6:3. De tidigare BUP-husen har rivits och
byggnaden i väst har gett plats för Språkskolans nya byggnad.

Skadebeskrivning
I samband med avverkningen av det planerade skolgårdsområdet, uppstod maskinskador på
skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4. För att undvika ytterligare skador på lämningarna
och dess fornlämningsmiljö, träffades representanter från Peab Sverige AB och Länsstyrelsen
Västerbotten vid ett flertal tillfällen för att på plats diskutera och avgränsa fornlämningarna.
Trots täta kontakter med länsstyrelsen påbörjade Peab Sverige AB olovligen markingrepp i
området innan den arkeologiska utredningen och slutundersökningen tagit sin början.
På grund av de olovliga markingreppen i området, återstod endast en ca 1400 kvm stor yta att
undersöka av det ursprungliga utredningsområdet på ca 3500 kvm (se fig. 3). Markingreppen
bestod av en breddning av befintlig väg i N, markskada (grop) i den NV delen av
skärvstenshög RAÄ Umeå stad 16:4, markberedning och bortschaktning av ytor NÖ, SÖ, SV,
NV om skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 (se fig. 4), upplag av dumphögar i den SV och Ö
delen av utredningsområdet samt påfört och igenfyllt fyllnadsmaterial i utredningsområdets
NÖ, SÖ och SV del. Dessutom var den nya skolbyggnaden bredare än det BUP-hus som
tidigare fanns på platsen och den nya skolgården sträckte sig nästan ända fram till stängslet,
som inhägnade det kvarvarande utredningsområdet (se fig. 5).
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Fig. 3. Av det ursprungliga utredningsområdet kvarstod endast 1400 kvm. En 2100 kvm stor yta av området hade därmed
förstörts innan den arkeologiska utredningen tog sin början. Språkskolans byggnad var bredare än det tidigare BUP-huset (den
gråa byggnaden på kartan utgörs av det rivna BUP-huset) och den befintliga skolgården sträckte sig nästan ända fram till
stängslet. Området mellan skolgården och utredningsområdet utgjordes av fyllnadsmaterial och dumpmassor.
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Fig. 4. Mikael Armstrand dokumenterar skadorna i det kvarvarande utredningsområdet. Till höger i bild syns den
markskada/grop som förekom i den NV delen av skärvstenshög RAÄ Umeå stad 16:4. Området runt skärvstenshögen hade
markberett och stora ytor hade schaktats bort.

Fig. 5. Den nya skolbyggnaden liksom den redan befintliga skolgården sträckte sig nästan ända fram till det stängsel som
inhägnade utredningsområdet. Mellan skolgården och det kvarvarande utredningsområdet förekom fyllnadsmaterial och
dumpmassor. I förgrunden syns tydliga spår efter markberedning.
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Fig. 6. En sammanställning över de ytor och anläggningar som undersöktes i samband med Umeå universitets
seminariegrävningar åren 1988-1990 samt år 2003 (ur Josephson Hesse 2003).
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Tidigare undersökningar
Fornlämningarna inom fastigheten Stadsliden 6:3 har tidigare varit föremål för arkeologiska
undersökningar. Gravrösena RAÄ Umeå stad 16:1-2 (se fig. 3), undersöktes och
återställdes/rekonstruerades redan på 1910-talet av Ferdinand Laestadius. Det är dock troligt
att rösena har ändrat storlek och utseende genom tiderna, eftersom denna lämningstyp gärna
användes som stentäkt. Bland annat omnämns i Christianssons rapport till landsantikvarien år
1960, att sten från rösena på Berghem enligt uppgift ska ha använts i samband med Umeå
stads uppbyggnad efter branden år 1888 (Christiansson 1960).
Mellan åren 1988 och 1990 genomförde arkeologiska institutionen vid Umeå universitet
seminariegrävningar i området och i samband med detta delundersöktes skärvstenshögarna
RAÄ Umeå stad 16:3-4, gravröset RAÄ Umeå stad 16:2, samt omkringliggande ytor i området
(se fig. 6). I RAÄ Umeå stad 16:3 påträffades bland annat tre sädeskorn av korn (två av kornen
utgjordes av naket korn), som daterades till ca 1270-820 f.Kr. (Viklund 2011). I samband med
seminariegrävningarna påträffades brända ben, huvudsakligen från säl men även får/get, samt
avslag av kvarts, kvartsit, flinta och tuffit (tuffitmaterialet har dock omvärderats och ska
klassificeras som vulkanit, se analys nedan) (Forsberg 1999). Större delen av fyndmaterialet
framkom under åren 1988-1989. År 1990 påträffades endast två fynd och dessa utgjordes av
ett avslag i grönsten, samt ett möjligt avslag. Fynden framkom i gravröset RAÄ Umeå stad 16:2
(Stenström 2014-03-20).
Vid seminariegrävningarna mellan åren 1988-1990 framkom även en slagplats, en tredje
skärvstenshög, A4, samt en oval sänka (ca 6x4 m och 0,2 m djup) som tolkades som en
eventuell hyddbotten, A3 (se fig. 6). I mitten av sänkan hittades en grund grop, som innehöll
kol och skörbränd sten. Kolet från gropen daterades till 1877 – 1638 f.Kr. (Forsberg 1999). Då
resultatet från seminariegrävningarna aldrig avrapporterades, har dessa anläggningar inte
registrerats i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Således saknar lämningarna
RAÄ:nummer.
År 2003 genomförde arkeologiska institutionen vid Umeå universitet ytterligare en
seminariegrävning på Mariehem. Återigen delundersöktes skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad
16:3-4, liksom omgivande ytor (se fig. 6). I samband med undersökningen framkom fynd som
huvudsakligen utgjordes av kvartsavslag, men även avslag i kvartsit och flinta påträffades.
Dessutom framkom brända ben, ett städ, ett eventuellt hängsmycke, en malsten, ett kvartsämne
för redskapstillverkning, stenar med rödockraliknande färgning, en glättsten/knacksten mm. I
samband med undersökningen av skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 påträffades dessutom
två förkolnade korn, samt frön av ogräs. Vid undersökningen togs ett schakt upp i den
eventuella hyddbottnen, som framkom under 1980-talet. Profilen, som löpte genom en del av
den antagna boplatsvallen, visade sig vara omrörd och saknade de karaktäristiska
jordhorisonterna. Detta, tillsammans med de få fynden och den diffusa ”vallantydningen”,
medförde att anläggningens status såsom hyddbotten kunde avskrivas (Josephson Hesse 2003).
År 2011 genomförde den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet, en markkemisk
karteringsövning (spottest) inom det aktuella utredningsområdet. Karteringsövningen skedde
inom ramen för arkeologistudenternas grundutbildning. Resultatet från övningen visade på
förhöjda fosfatvärden direkt söder om gravrösena RAÄ Umeå stad 16:1-2 och ca 25 m sydväst
om skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 ( se fig. 7) (Holmblad 2012). Tidigare
markkarteringsövningar i området har visat att förhöjda fosfatvärden framförallt förekommer i
nord-sydlig riktning mellan de båda skärvstenhögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4, liksom SÖ om
RAÄ Umeå stad 16:4 (se fig. 8) (Josephson Hesse 2003).

7

År 2012 genomförde Västerbottens museum en arkeologisk förundersökning i området kring
RAÄ Umeå stad 16:4. Vid förundersökningen framkom sparsamt med skörbrända stenar och
fynd i form av ett skifferämne, två redskapsämnen av kvartsit och 11 avslag av kvartsit
(kvartsitmaterialet har dock omvärderats och ska klassificeras som vulkanit, se analys nedan).
De skörbrända stenarna framkom inom ca 25 m från RAÄ Umeå stad 16:4 och övriga fynd
påträffades ca 10 m söder om fornlämningen. I övrig framkom inga ytterligare fynd eller
anläggningar inom undersökningsområdet (Granholm 2013).

Fig. 7. En sammanställning över den markkemiska karteringsövningen som genomfördes år 2011.
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Fig. 8. Resultaten från markkarteringsövningen år 2003, visade på förhöjda fosfatvärden framförallt i nord-sydlig riktning mellan
de båda skärvstenhögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4, liksom SÖ om RAÄ Umeå stad 16:4.
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Bronsåldersbebyggelse och skärvstenshögar
Kunskapen om bronsålderns bebyggelse i övre Norrlands kustland är i dagsläget bristfällig,
bland annat gällande bosättningsmönster och etablerandet av en jordbrukande befolkning. En
större förståelse för bronsåldersbosättningar vid Umeälvens mynningsområde (mellan Baggböle
och Umedalen) har dock vuxit fram under de senaste åren i samband med de arkeologiska föroch slutundersökningarna längs Västra Länken. Det arkeologiska arbetet omfattade ett
trettiotal fornlämningar, där flertalet lämningar utgjordes av boplatser. På två av boplatserna,
RAÄ Umeå stad 479:1 och RAÄ Umeå socken 589, påträffades tre stolphus från bronsåldern.
Det är första gången som stolphus från denna tidsperiod påträffats i Norrland och det gör
lämningarna unika. Inom en tredje boplats, RAÄ Umeå socken 366, framkom ytterligare
bebyggelsespår i form av en boplatsvall från äldre bronsålder (Granholm et. al. rapportmanus).
I Umeälvens mynningsområde har det sedan länge funnits indikationer på att odling och
tamdjurshållning förekommit under bronsåldern. Odlingens framväxt i området har delats in i
två möjligas odlingsperioder, där den äldsta perioden inträffade ca 1300 f.Kr. medan den
senare perioden inföll kring 1000 f.Kr. (Engelmark 1976, Viklund 2011, Wallin 2012).
Odlingsindikationerna stärktes i samband med undersökningarna längs Västra Länken då det
framkom sädeskorn inom de ovan nämnda boplatserna. Det äldsta sädeskornet framkom inom
RAÄ Umeå socken 366 och kornet daterades till 1400-1130 f.Kr. Även brända ben från får/get
och svin framkom inom RAÄ Umeå stad 479:1 och RAÄ Umeå socken 366 (Granholm et. al.
rapportmanus). De brända benen har ännu inte genomgått någon C14-analys.
Det förekommer tre platser med registrerade skärvstenshögar längs Västerbottens kustland:
Mariehem, Mårtensfäboda och Skäran. Vid Mårtensfäboda i Robertsfors kommun, finns en
skärvstenshög inom fornlämningen RAÄ Nysätra 172:1. Inom lokalen har ett flertal olika
anläggningar påträffats som bland annat utgörs av röjningsrösen, kokgropar, härdar, röjda
ytor, vallar och spår efter ett möjligt hus. I samband med Umeå universitets
seminariegrävningar daterades flera anläggningar (däribland skärvstenshögen) till yngre
bronsålder, ca 800-400 f.Kr. (Lindgren 1994, Oskarsson 1997, Forsberg 1999). RAÄ Nysätra
172:1 bör betraktas som en bronsålderboplats, även om fornlämningen fortfarande anges som
fossil åkermark i fornminnesregistret, vilket var den ursprungliga klassificeringen av lämningen
vid inventeringstillfället år 1989.
I Skäran, Robertsfors kommun, har fyra skärvstenshögar registrerats inom RAÄ Nysätra
240:1. En av skärvstenshögarna daterades till 890-1220 e.Kr. (vikingatid-medeltid) (Larsson &
Rathje 2001, Rathje 2003). Enligt muntlig uppgift från Berit Andersson och Britta LindgrenHyvönen, Västerbottens museum (2015-03-11) är det dock tveksamt om skärvstenshögarna
inom RAÄ Nysätra 240:1 överhuvudtaget ska betecknas som skärvstenshögar. Troligare är att
lämningarnas ska ses som skärvstensansamlingar på grund av anläggningarnas utseende och
sammansättning.
Funktionen hos skärvstenshögarna har problematiserats inom den arkeologiska forskningen
och flera teorier har förts fram angående lämningarnas användningsområde. Den vanligaste
tolkningen är att skärvstenshögarna utgörs av avfallshögar som hör samman med intilliggande
boplatser. Men det finns även teorier som gör gällande att skärvstenshögarna kan kopplas till
platser där specifika aktiviteter ägt rum som t ex. bronshantverk eller slaktning och garvning. I
vissa skärvstenshögar har malstenslöpare påträffats och ibland förekommer fynden
tillsammans med skäror eller malstensunderliggare. Denna företeelse har tolkats som att
jordbruksföremålen deponerats i enlighet med rituella föreställningar. I en del skärvstenshögar
har även fynd från människoben gjorts, vilket enligt vissa forskare tyder på att lämningarna
kan ha använts som bålkonstruktioner eller i samband med sekundärbegravningar (Kaliff
1999).
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Syfte och målsättning
Utredning
Målsättningen för den arkeologiska utredningen var att utröna huruvida det förekom
boplatsspår i området för den nya skolgården, samt att klarlägga eller fastställa existensen av
ytterligare en skärvstenshög inom utredningsområdet. Den idag okända skärvstenshögen skulle
enligt en planritning över Umeå universitets seminariegrävningar (mellan åren 1988-1990 samt
år 2003), vara förlagd ÖSÖ om gravröset RAÄ Umeå stad 16:2 (Josephson Hesse 2003) (se fig.
6). Då seminariegrävningarna från dessa år aldrig avrapporterades, var det viktigt att fastställa
skärvstenshögens eventuella existens innan skolgården anlades.

Slutundersökning
De redan kända skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4 undersöktes för att säkerställa
en noggrann dokumentation av förlämningarna före beslut om borttagande. Syftet med
dokumentationen var att erhålla kunskap om fornlämningarna, dess funktion och
förhistoriska sammanhang. Efter avslutad arkeologisk slutundersökning återställdes
emellertid skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3, eftersom lämningen skulle ingå i ett
skogsparti i nära anslutning till Språkskolans nya skolgård.

Metod och genomförande
Utredning
Då utredningsområdet bestod av skogsmark avverkades ett tiotal träd innan den arkeologiska
utredningen tog sin början. Detta för att grävmaskinen som användes vid utredningen skulle
kunna ta sig fram i området. En områdesbeskrivning upprättades och en fotodokumentation av
området och dess skador genomfördes. Skadorna mättes även in med RTK-GPS. Därefter
maskinavbanades utredningsområdet och ytorna handrensades med fyllhammare och skärslev
för att säkra eventuella boplatsspår såsom anläggningar, fynd och daterbart material. När
anläggningar eller fynd påträffades under avbaningen fortsatte rensningen av dessa ytor för
hand. Fyndförande områden rensades med hjälp av skärslev och undersöktes i rensningsnivåer
om -5 cm. Upptagna ytor, djupschakt och fynd inom utredningsområdet mättes in och
koordinatsattes med RTK-GPS (i projektion SWEREF 99 TM).

Slutundersökning
Innan den arkeologiska slutundersökningen av skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4
påbörjades, dokumenterades lämningarna i form av en beskrivning, fotodokumentation samt
inmätning med RTK-GPS (i projektion SWEREF 99 TM). Efter genomförd dokumentation
avtorvades skärvstenshögarna med maskin och därefter rensades fornlämningarna för hand för
att fastställa lämningens omfattning. Efter handrensning dokumenterades skärvstenshögarna
på nytt med hjälp av beskrivning, inmätning och fotodokumentation.
I undersökningen av de båda skärvstenshögarna deltog elever från Språkskolan (åk. 4-6).
Eleverna fick hjälpa till att handgräva den Ö delen av RAÄ Umeå stad 16:3 och den NÖ delen
av RAÄ Umeå stad 16:4 med skärslev. Skärvstenshögarna undersöktes i nivåer om -10 cm och
materialet sållades genom ett såll med maskstorleken 4 mm. Eftersom denna del av
undersökningen genomfördes i pedagogiskt syfte, handgrävdes skärvstenshögarna max -20 cm.
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Efter avslutad handgrävning upptogs ett profilschakt genom skärvstenshögarna (schaktet
förlades på samma sida som eleverna hade grävt), i syfte att fastställa lämningarnas djup samt
den påverkan som tidigare undersökningar haft på fornlämningarna. Profilschakten korsade de
undersökta ytorna från seminariegrävningarna, som genomfördes av Umeå universitet år 1988
och år 2003. Runt skärvstenshögarna upptogs ytor, i syfte att spåra eventuella aktiviteter runt
fornlämningarna. Ytorna undersöktes i rensningsnivåer om -5 cm.

Igenläggning
Djupschakt och profilschakt inom utredningsområdet lades igen fortlöpande under arbetets
gång, eftersom de utgjorde en säkerhetsrisk. De delar av utredningsområdet som skulle ingå i
det planerade skogsområdet, lades igen direkt efter avslutat arbete. Den nordligaste
skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3, återställdes och införlivades i det blivande
skogsområdet. De återstående delarna av utredningsområdet skulle ingå i det planerade
skolgårdsområdet. Dessa områden lades därför inte igen efter avslutat arkeologiskt arbete.

Resultat
Utredning
De markingrepp som Peab Sverige AB hade genomfört innan den arkeologiska utredningen tog
sin början, hade reducerat utredningsomredningsområdet väsentligt. I det kvarvarande
utredningsområdet påträffades en färgning (A1) SÖ om den norra skärvstenshögen RAÄ Umeå
stad 16:3 (se fig. 10). Förutom ett bränt ben gjordes inga andra fynd eller iakttagelser vid
anläggningen och därför utgick denna. I utredningsområdets NV del (yta A) framkom en vformad stenformationen, som bestod av 12 större naturliga stenar (se fig. 9 och 10). Troligtvis
fortsatte stenformationen in under torvtäcket åt NV, men inga ytterligare åtgärder gjordes
eftersom stenformationen låg utanför det planerade utredningsområdet. Förutom skörbränd
sten påträffades inga fynd vid stenformationen och därför erhöll den inte någon
anläggningsstatus.
I samband med den arkeologiska utredningen påträffades fynd och ett stort antal skörbrända
stenar i ytorna mellan skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4, liksom NV om
skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3 (se fig. 10). En koncentrerad insats gjordes därför inom
tre ytområden: yta A, B och C. Ytorna handgrävdes i dessa områden ned till -5 cm nivå då
fyndförekomsten upphörde. De skörbrända stenarna förekom framförallt NV om
skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 (yta A) och sökområdet för den tredje skärvstenshögen
(yta B). Ett djupschakt förlades SÖ om skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3. Djupschaktet
upptogs i syfte att utreda huruvida det förekom kulturlager eller anläggningar på djupare
nivåer. Inga iakttagelser av detta slag gjordes dock och schaktet lades igen.
I den kvarvarande delen av utredningsområdet framkom inga indikationer på en tredje
skärvstenshög. Vid en rektifiering av planritningen över anläggningar och upptagna ytor från
samtliga av Umeå universitets seminariegrävningar (Josephson Hesse 2003), framgick det att
den tredje skärvstenshögen förmodligen låg inom det område som utsatts för Peab Sverige AB:s
markingrepp (se fig. 11). Platsen för skärvstenshögen hade sannolikt både markberetts och
täckts av uppschaktade dumpmassor.
Avsaknade av en tredje skärvstenshög kan även ha berott på att anläggningen eventuellt redan
undersökts och borttagits i samband med tidigare seminariegrävningar. På den ovan nämnda
planritningen syns ett schakt i anslutning till skärvstenshögen, något som indikerade att hela
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eller delar av lämningen kan ha undersökts vid ett tidigare tillfälle. Eftersom skärvstenshögen
påträffades år 1989, bör en undersökning av anläggningen ha skett samma år eller året därpå.
Men då seminariegrävningarna inte avrapporterades är det i efterhand svårt att avgöra vilka
fältinsatser som gjordes; om skärvstenshögen undersöktes, hur omfattande undersökningen av
skärvstenshögen var, vilka delar som kvarstod efter avslutat fältarbete, om lämningen avskrevs
eller om anläggningens status som skärvstenshög kvarstod efter seminariegrävningen.
På grund av Peab Sverige AB:s markingrepp i området, samt den bristfälliga avrapporteringen
från tidigare seminariegrävningar, var det omöjligt att fastställa en tredje skärvstenshög inom
utredningsområdet.
Fynden inom utredningsområdet utgjordes av 30 avslag i kvarts, kvartsit, vulkanit och flinta,
ett avslag? i kvarts, ett förarbete i kvartsit, fem stycken brända ben (dessa vägde samanlagt 2,4
gram), ett stycke kvarts, en gevärskula och en Samarinflaska i glas (se fig. 10).

Fig. 9. Stenformationen låg utanför det planerade utredningsområdet. Skörbrända stenar framkom inom stenformationen men
inga fynd påträffades.
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Fig. 10. Översiktskarta över den upptagna ytan, fynd och skörbrända stenar inom utredningsområdet.
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Fig. 11. Rektifierad karta (ur Josephson Hesse 2003) som visar samtliga schakt (de svarta ifyllda och icke ifyllda rutorna) som
upptagits i samband med seminarieutgrävningarna åren 1988-1990 samt år 2003. Den rektifierade kartan visar att den tredje
skärvstenshögen A4, ligger utanför det kvarvarande utredningsområdet. Platsen för den tredje skärvstenshögen bestod av
fyllnadsmaterial som täcktes av dumpmassor. Den runda cirkeln NÖ om skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3 visar platsen för
hyddbottnen, A3, som sedan avskrevs.
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Slutundersökning
Skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3 var oval, ca 7,7 x 5,5 m (NV-SÖ) och ca 0,3-0,6 m hög
(se fig. 12). Fyllningen utgjordes av en 1,9 m tjock skärvstenspackning med humös sand.
Stenmaterialet i skärvstenspackningen utgjordes av skörbrända stenar med inslag av större
naturliga stenar. De skörbrända stenarna var mellan 0,05-0,2 m stora (se fig. 13). I plan syntes
två stråk av skörbrända stenar som löpte in mot mitten från öst och syd. De båda stråken
bildade en kvadrant, som troligen utgjorde spåren efter den SÖ kvadrant som upptogs i
samband med 1980-talets seminariegrävningar (se fig. 12). Vid den arkeologiska
slutundersökningen påträffades inga fynd i skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3.
I samband med seminariegrävningen år 2003 påträffades en eventuell härdring i den NÖ delen
av skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3. Vid slutundersökningen gjordes därför ett försök att
hitta igen den möjliga härdringen för att kunna vederlägga eller avstyrka dess status som härd.
Någon form av konstruktion gick dock inte att se i samband med undersökningen och den
eventuella härden kunde därför avskrivas.

Fig. 12. Skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3 efter rensning. Bilden är tagen från söder. Från söder och öster löper två
stensträngar in mot skärvstenshögens mitt. Dessa utgör troligen spåren efter den SÖ kvadranten från 1988 års
seminarieutgrävning.
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Fig. 13. Skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:3 i profil.

Skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 var oval, ca 6,5 x 5,7 m (NV-SÖ) och ca 0,2-0,4 m hög
(se fig. 14). Fyllningen bestod av en 0,5 m tjock skärvstenspackning med brun humös sand.
Stenmaterialet i skärvstenspackningen utgjordes av skörbrända stenar med inslag av större
naturliga stenar. De skörbrända stenarna var mellan 0,05-0,2 m stora (se fig. 15). I plan syntes
två stråk av naturliga och skörbrända stenar som löpte från mitten och ut mot norra och västra
kanten. De båda stråken bildade en kvadrant, som troligen utgjorde spåren efter den NÖ
kvadrant som upptogs i samband med 1980-talets seminariegrävningar (se fig. 14). I
skärvstenshögen påträffades fem fynd, som utgjordes av en knacksten (F18), två kvartsitavslag
(F16 och F27), samt ett kvartsavslag (F17). Vid nedrensningen av anläggningen påträffades en
gevärskula (F15) (se fig. 10). De flesta av fynden framkom vid rensning av skärvstenshögen,
medan knackstenen påträffades i samband med skolelevernas undersökning av fornlämningen.
Genom åren har skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4 genomgått två arkeologiska
delundersökningar år 1988 och år 2003. Detta medförde att fornlämningarna som helhet var
omrörda innan den arkeologiska slutundersökningen tog sin början. Vid slutundersökningen
gjordes därför försök att konstatera de tidigare seminariegrävningarnas inverkan på
lämningarna. I plan fanns spåren efter en kvadrant i vardera skärvstenshögen. I profilen syntes
dock inga särskilda strukturer, som vittnade om de enskilda seminariegrävningarnas påverkan
på skärvstenshögarna (se fig. 13 och 15).
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Fig. 14. Skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 efter rensning. Bilden är tagen från SÖ. Ifrån mitten av anläggningen löper två
stensträngar ut mot den V och N kanten. Stensträngen utgör troligen spåren efter den NÖ kvadranten från 1988 års
seminarieutgrävning.

Fig. 15. Skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 i profil.
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Analys av stenmaterial
I samband med de arkeologiska undersökningarna som gjordes på Mariehem mellan åren
1988-2014, påträffades en större mängd avslag i ett stenmaterial som genom åren klassificerats
både som kvartsit, tuffit och vulkanit (Forsberg 1999, Sandén 1995 och Granholm 2013).
Även på en boplats i Flurkmark, RAÄ Umeå stad 510:1 (Lundberg & Ylinen 1997), framkom
avslag i ett liknande stenmaterial. Detta råmaterial klassificerades som kvarts.
Eftersom flera av avslagen från Mariehem bestod av ett okänt stenmaterial (som dessutom haft
många olika klassificeringar genom åren) var det essentiellt att en noggrann bestämning av
råmaterialet och dess ursprung gjordes. Detta för att bestämningen av stenmaterialet skulle
kunna ligga till grund för vidare tolkning av boplatsområdet vad gäller råmaterialanvändning,
eventuella kontaktvägar baserade på råmaterialkällor mm.
För att få till stånd en råvarubestämning av stenmaterialet, konsulterades geologer vid
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Geologerna gjorde en
okulär besiktning av stenmaterialet och konstaterade att det rörde sig om en bergart med
porfyrisk textur. För att säkerställa vilket stenmaterial det handlade om skickades ett avslag in
till MRM – mark, radon och miljö i Luleå, för att genomgå en petrografisk analys (se bilaga 4).
Den okulära besiktningen av avslaget visade att det var en beige, mycket finkornig bergart med
porfyrisk textur. Detta innebar att bergarten innehöll korn som var större än grundmassan, en
textur som är mycket vanlig hos s.k. vulkaniter. Mikroskopanalysen visade att det fanns
anhopningar av sericit i grundmassan. Sericiten bedömdes vara gamla glasfragment från
bildandet av bergarten. Både anhopningarna av sericit och den porfyriska texturen stödde
tolkningen att stenmaterialet utgjordes av en vulkanit. Resultatet från tunnslipsanalysen
medförde att delar av stenmaterialet från de tidigare undersökningarna på Mariehem behövde
klassificeras om från antingen kvartsit eller tuffit till vulkanit.
Enligt MRM var det svårt att avgöra varifrån vulkaniten hade sitt ursprung, men det närmaste
området norrut där liknande bergarter skulle kunna förekomma är i Skelleftefältet
(Skelleftefältet är ett av världens rikaste mineralområden och som sträcker sig från Skellefteå
och 150–200 km i nordvästlig riktning).

19

Kommunikativa insatser
Västerbottens museum har en utåtriktad publik verksamhet i länet. Ett av länsmuseets
huvudmål är att förmedla kunskap om länets förhistoria till en bred allmänhet. Förmedlingen
är interaktiv och sker i ständig dialog med länsborna. Kommunikationen sker bland annat
genom visningar, utställningar, tryckta skrifter, webbaserad information, sociala medier och
geocaching. Vid ett flertal tillfällen har allmänheten även bjudits in av museet att delta i
arkeologiska undersökningar.
Den arkeologiska utredningen/slutundersökningen på Mariehem genomfördes i närheten av
flera bostadsområden och tätt intill Språkskolan. Med detta som bakgrund förväntades
allmänhetens intresse för det arkeologiska arbetet bli stort, framförallt från Språkskolans elever
och lärare. Därför såg Västerbottens museum den arkeologiska
utredningen/slutundersökningen som en utmärkt möjlighet att förmedla Umeås förhistoria till
intresserade, liksom att förevisa arkeologernas arbete i fält.

Skolprogram
I samband med att skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4 slutundersöktes, fick åk. 4-6
från Språkskolan delta i fältarbetet. Två arkeologer mötte upp eleverna vid Språkskolans entré
och hälsade dem välkomna. Eftersom den arkeologiska slutundersökningen ägde rum inom en
byggarbetsplats, var eleverna tvungna att bära skyddsutrustning i form av varselväst och
skyddshjälm. Hjälmarna tillhandahölls av Peab Sverige AB, medan Språkskolan ansvarade för
att det fanns varselvästar till samtliga elever. Eleverna fick även tydliga instruktioner om
gällande säkerhetsföreskrifter på utgrävningsplatsen, innan de fick komma in i
utredningsområdet.
Skolprogrammet inleddes med en samling vid gravrösena. Arkeologerna berättade för eleverna
om fornlämningarna på Mariehem, om människorna som levt på platsen under bronsåldern,
varför museet gjorde en arkeologisk utredning/slutundersökning i området och hur det
arkeologiska arbetet gick till. För att kunna levnadsgöra bronsåldersmänniskorna för eleverna,
användes en pedagogisk låda som innehöll kopior av förhistoriska föremål som t ex. ett
klädesplagg i skinn, skinnskor, en mössa, stenredskap, ett skinnkärl och en bennål. Eleverna
fick prova, titta och känna på de olika föremålen från lådan för att bättre kunna förstå hur
bronsåldersmänniskorna en gång levde och vilka föremål de kunde ha använt sig av i sin
vardag.
Efter den inledande introduktionen fick eleverna prova på arbetet som arkeolog och delta i
slutundersökningen av skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4 (se fig. 16). Varje elev fick en
uppsättning med hink, skärslev, öskar och en tumstock och därefter fick eleverna en
genomgång om hur de skulle gräva och vad de kunde hitta. Eleverna tilldelades varsin yta att
undersöka och materialet från den undersökta ytan sållades under överinseende av
arkeologerna. En av eleverna hade turen att hitta en knacksten i skärvstenshögen RAÄ Umeå
stad 16:4.
Efter undersökningen samlades eleverna på nytt och en avslutning hölls där eleverna fick tycka
till om dagen. Vid avslutningen fick eleverna med sig en uppgift som de skulle genomföra i
klassrummet. Uppgiften bestod i att eleverna fick rita och berätta om sin dag som arkeolog.
Elevernas teckningar och berättelser postades därefter till museet och alstren publicerades i en
nätbaserad utställning på Västerbottens museums hemsida (Västerbottens museums hemsida
2015-03-04).
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Fig. 16. Elever från Språkskolan undersöker skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 under överinseende av arkeologen Mikael
Armstrand.

Ytterligare insatser
De arkeologiska insatserna på Mariehem genomfördes i närheten av flera bostadsområden,
men även intill cykelbanor och gångstråk. Detta medförde att flera förbipasserande stannade
till för att få information om det arkeologiska fältarbetet och de resultat som arbetet
genererade. För att nå ut med information om det pågående arbetet till allmänhet, forskare och
intresserade, användes Spår från 10 000 års facebook-sida (informationen från facebook-sidan
visades även på Spår från 10 000 års hemsida). På facebook-sidan publicerades även ett urval
av de teckningar och berättelser som Språkskolans elever hade skapat (Spår från 10 000 års
facebook-sida 2015-03-18, Västerbottens museums hemsida 2015-03-04).
I samband med den arkeologiska fältinsatsen gjorde Sveriges Radio ett direktsänt reportage
från utredningen/slutundersökningen. I sändningen berättade arkeologerna bland annat om
syftet med det arkeologiska arbetet, hur fältinsatsen gick till, vilka fynd som hade framkommit,
samt vilka resultat som ditintills hade uppnåtts.
Arkeologistudenter från Umeå universitet bjöds in till en särskild visning i samband med det
arkeologiska fältarbetet på Mariehem, men studenterna hade inte möjlighet att delta. Däremot
deltog två praktikanter från Umeå universitets museologiprogram i fältarbetet under en
eftermiddag, medan en praktikant från högstadiet deltog i arbetet under en veckas tid.
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Diskussion
I samband med den arkeologiska utredningen på Mariehem, framkom endast en anläggning
som utgick efter närmare undersökning. Fyndmaterialet från utredningsområdet bestod främst
av avslag i kvarts, kvartsit, vulkanit och flinta, men även brända ben, ett förarbete i kvartsit,
ett möjligt avslag, ett stycke kvarts, en gevärskula och en Samarinflaska i glas påträffades. I
området fanns ett flertal skörbrända stenar spridda över ytan och dessa tillsammans med de
förhistoriska fynden utgjorde troligen den yttre delen av ett boplatsområde. Den resterande
delen av boplatsen låg förmodligen där Språkskolan ligger idag och sannolikt försvann delar av
boplatsområdet redan vid byggnationen av BUP-husen i slutet av 1960-talet/början av 1970talet.
Vid den arkeologiska utredningen togs varken makrofossil- eller kolprover, eftersom inga
anläggningar med analyserbart material framkom i området. Tidigare har dock sädeskorn
liksom brända ben från säl, fisk och får/get påträffats i skärvstenshögarna. Dessa fynd,
tillsammans med höga fosfathalter i utredningsområdet, styrker indikationerna på att en
boplats har funnits i närområdet och att skärvstenhögarna tillhört bosättningen.
Tydliga spår efter redskapstillverkning förekommer inom boplatsområdet. I närheten av
skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4 påträffades en slagplats i samband med Umeå
universitets seminariegrävningar mellan åren 1988-1990. Genom åren har även ett städ, en
knacksten (möjligen två) och restprodukter efter redskapstillverkning påträffats i
skärvstenshögarna och i omkringliggande område. MRM – mark, radon och miljö i Luleå,
menade att det vulkanitiska stenmaterialet på Mariehem, möjligen kunde härröra från
Skelleftefältet. Om antagandet stämmer kan stenmaterialet antingen ha förts från Skelleftefältet
med mänsklig hand eller så har materialet följt med inlandsisen och sedan återfunnits i den
lokala moränen kring Mariehem. Det är svårt, om inte omöjligt, att utifrån rapporter se om det
förekommer liknande material på andra boplatser. En snabb genomgång har dock gjorts av det
stenmaterial som förvaras i Västerbottens museums fyndmagasin, men inget liknande material
påträffades, förutom från boplatsen i Flurkmark. Med ett så begränsat fyndmaterial att utgå
ifrån är det svårt att dra några större paralleller gällande kontaktvägar och dylikt.
Vidare forskning av det vulkanitiska stenmaterialet från Mariehem kommer att ske framöver
av Berit Andersson, Västerbottens museum. Berit Andersson har ansökt om pengar från
Västerbottens museums forskningsgrupp, för att undersöka om sammanfogning av det
vulkanitiska avslagsmaterialet kan bidra till tolkningen av människornas rörelsemönster på
platsen liksom förståelsen av hur området nyttjats under bronsåldern.
I samband med Umeå universitets seminariegrävningar i slutet av 1980-talet påträffades tre
sädeskorn i skärvstenshögen RAÄ Umeå stad 16:4. Sädeskornen daterades till 1270-1040 f.Kr.
samt 1000-820 f.Kr. Dateringarna stämmer väl överens med den periodindelning som Wallin
gjorde av odlingens tidigaste faser i Umeälvens mynningsområde. Vid mynningsområdet fanns
ett flertal boplatser under bronsåldern och flera av dem bar spår efter odling. De tidigaste
odlingsindikationerna förekommer på boplatsen RAÄ Umeå socken 366, där sädeskorn har
daterats till 1400-1120 f.Kr. Dateringen faller därmed inom ramen för den äldre
odlingsperioden. En något senare datering av sädeskorn kommer från boplatsen RAÄ Umeå
socken 589 på Klockarbäcken, där korn har daterats till 1260-810 f.Kr. Dateringarna från
denna boplats spänner över båda odlingsperioderna, något som är samstämmigt med
dateringarna från Mariehem. Sädeskornen från de båda boplatserna, liksom skärvstenhögen på
Mariehem, utgör spåren efter odlingens tidiga introduktion och framväxt i Umeregionen.
Fynden av sädeskorn liksom brända ben från både tamboskap och bytesdjur, speglar en
ekonomi där människorna ägnade sig åt jakt, fiske, odling och boskapsskötsel.
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I samband med slutundersökningen av skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4 påträffades
endast fynd i RAÄ Umeå stad 16:4. Fynden utgjordes av en knacksten, två kvartsitavslag, ett
kvartsavslag, samt en gevärskula. Den tidigare tolkningen av skärvstenshögarna RAÄ Umeå
stad 16:3-4 funktion såsom avfallshögar kvarstår efter avslutad slutundersökning. Detta
eftersom inga fynd framkom som medförde att tolkningen ifrågasattes. Både skärvstenshögarna
på Mariehem och skärvstenshögen inom RAÄ Nysätra 172:1 vid Mårtensfäboda har likheter
med varandra gällande funktionsbestämning och lämningarnas koppling till närliggande
bronsåldersrösen. Det är dock svårt att göra några ytterligare jämförelser mellan lämningarna
då boplatsområdet för skärvstenshögarna på Mariehem är förstört, samt att avrapporteringen
från de båda platserna är bristfälliga.

Utvärdering
Utvärdering av fältarbetet
På grund av att Peab Sverige AB utfört olovliga markingrepp i utredningsområdet, hade en
2100 kvm stor yta av området förstörts innan den arkeologiska utredningen tog sin början.
Detta resulterade i att utredningen endast delvis kunde besvara frågeställningen om huruvida
det fanns boplatsspår inom utredningsområdet. Det var även omöjligt att fastställa huruvida
avsaknaden av den tredje skärvstenhögen i området berodde på att lämningen borttogs i
samband med Peab Sverige AB:s markingrepp eller om anläggningen slutundersöktes och
borttogs vid någon av Umeå universitets seminariegrävningar under slutet av 1980-talet/början
av 1990-talet.
Benmaterialet från utredningsområdet utgjordes endast av fem brända ben. Eftersom
benmaterialet inte påträffades i någon sluten kontext, genomfördes ingen osteologisk analys av
materialet. Avsaknaden av anläggningar i området medförde att inga kol- eller makroprov
samlades in från utredningsområdet.
Både år 1988 och år 2003 genomfördes seminariegrävningar i skärvstenshögarna RAÄ Umeå
stad 16:3-4. Detta medförde att fornlämningarna som helhet var omrörda innan den
arkeologiska slutundersökningen år 2014 tog sin början. I samband med de tidigare
seminariegrävningarna togs fyra kvadranter upp i vardera skärvstenshögen. Vid
slutundersökningen kunde spåren efter en kvadrant i vardera skärvstenshögen konstateras. Det
var dock inte möjligt att se några särskilda strukturer i anläggningarnas profil, som vittnade
om de enskilda undersökningarnas inverkan på de båda skärvstenshögarna.
Västerbottens museum föreslår att inga fortsatta antikvariska åtgärder behöver vidtas inom
utredningsområdet eller av skärvstenshögarna RAÄ Umeå stad 16:3-4.

Utvärdering av kommunikativa insatser
De kommunikativa insatserna riktade sig framförallt till Språkskolans elever och personal. Den
ursprungliga intentionen var att de kommunikativa insatserna skulle ske i tre etapper. Först
skulle en förberedelsedag hållas på skolan, där arkeologer introducerade eleverna i arkeologens
arbete och berättade om de fornlämningar och fynd som gjorts i området. Därefter skulle
eleverna få besöka arkeologerna i fält och delta i undersökningen av skärvstenshögarna.
Avslutningsvis skulle det ske en återkoppling till skolan, då arkeologer från Västerbottens
museum besökte skolan på nytt för att utvärdera fältarbetsdagen tillsammans med eleverna.
Inför detta besök skulle eleverna få i uppgift att rita och skriva om sin dag som arkeolog.
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Materialet skulle sedan samlas in av arkeologerna för att kunna presenteras på Västerbottens
museums hemsida.
Beslutet om en arkeologisk fältinsats på Mariehem fattades i ett sent skede, vilket medförde att
det inte fanns möjlighet att genomföra en förberedelsedag innan Språkskolans elever skulle
delta i fältarbetet. Det fanns inte heller möjlighet att genomföra ett återkopplingstillfälle,
eftersom eleverna hade ett fullsatt schema inför den stundande skolavslutningen. På grund av
dessa orsaker gjordes skolprogrammet om och nästan samtliga moment utfördes i samband
med elevernas fältinsats. Däremot fick eleverna utföra uppgiften att rita och skriva om sin dag
som arkeolog i klassrummet och därefter skickade lärarna in materialet till Västerbottens
museum så att både teckningar och texter kunde publiceras på museets hemsida och på Spår
från 10 000 års facebook-sida. Den kommunikativa insatsen gentemot Språkskolan blev
oerhört lyckad och både elever och lärare var nöjda med skolprogrammets olika aktiviteter.
Att den arkeologiska fältinsatsen ägde rum inom ett större inhägnat område, medförde att
förbipasserande inte alltid var medvetna om att en utredning/slutundersökning försiggick på
platsen. Detta trots att en informationsflagga informerade om det pågående fältarbetet i
området. För att få vistas inom utredningsområdet krävdes skyddsutrustning i form av
varselväst och hjälm. Därför erbjöds förbipasserande skyddsutrustning så att de skulle kunna
besöka utredningsområdet, men besökarna valde att hellre stå kvar utanför stängslet och få
information om det arkeologiska fältarbetet där.
För att kunna informera om det arkeologiska fältarbetet på Mariehem till övriga länsbor
användes Spår från 10 000 års facebook-sida. Ett inlägg gjordes i samband med det
arkeologiska fältarbetet, medan det andra inlägget genomfördes efter avslutat fältarbete.
Hitintills har de båda inläggen setts av 1599 personer, både i och utanför länet (Spår från
10 000 års facebook-sida 2015-03-18).
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Avslag
Slipatämne
Utgår
Avslag
Avslag
Avslag
Gevärskula
Avslag
Avslag
Avslag

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Brändaben
Avslag
Avslag
Förarbete
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Utgår

Ben
Kvarts
Kvartsit
Kvartsit
Kvartsit
Kvarts
Kvarts
Kvarts

Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras

7089002,57
7088977,62
7089015,88
7089015,72
7089014,15
7089013,74
7088949,87
7089016,28

761782,81
761800,71
761778,91
761779,47
761777,74
761777,21
761784,44
761778,92

7089016,01 761778,86
Magasineras
Magasinerasej 7088952,42 761783,72

761792,71
761789,77
761799,31
761799,33
761789,46
761781,81
761785,81
761785,09
761782,5

7088997,9
7088978,55
7088985,1
7088985,5
7088978
7088949,37
7088948,6
7088949,64
7088950,2

Siltsten/lersten
Vulkanit
Vulkanit
Metall
Vulkanit
Kvarts
Kvarts
Kvarts
Metall
Kvartsit
Kvarts
Bergart

Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasinerasej
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasinerasej
Magasineras
Magasineras
Magasineras

7088936,62 761784,62
7088939,33 761784,97

Vulkanit
Magasineras
Siltsten/lersten Magasineras

19 Avslag
Kvartsit
20 Samarinflaska Glas

Gevärskula
Avslag
Avslag
Knacksten

7088936,75 761784,25
Magasineras
Magasinerasej 7088936,79 761784,42

Vulkanit
Vulkanit

Ämne
Avslag

2
3

N
E
7088937,42 761784,44

Förvaring
Magasineras

Fnr Typ
Material
1 Bearbetat
Vulkanit
redskapsämne

Fyndlista

21,06x14,51x3,61
31,72x6,45
51x23,82x20,86
74,17x29,05x23,80
50,09x34,36x16,52
53,81x44,03x21,72
32,33x6,88
17,03x16,06x6,52
9,7x7,7x2,56
92,08x78,95x49,17

33,4
9,15
0,95
8
12
50
18
52
10
1,8
0,4
516

22,3
77,6

78,6
3

42,73
43,2
42,76
42,83
42,71
42,66
42,7
42,71

0,6
0,8
9
60,43x40,04x22,78 64,3
26,75x18,82xx10,92 4,8
18,81x16,77x3,81
1,2
21,06x13,92x7,37
2,2
16,3

20,32x9,76x2,99
12,21x9,49x5,28

42,81 51,04x27,85x12,08 18,4
42,39 166,29x58,66x42,21 236

43,15
42,83
43,29
43,3
42,92
42,54
42,49
42,71

42,1
42,14 83,37x40,08x15,11

42,06 68,7x44,89x27,18
42,07 34,32x14,43x8,14

1
1
2
1
1
1
1
2

1
1

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1
1

Z
Mått(lxbxtmm)
Vikt(g) Antal
42,05 79,72x39,03x23,43 59,8
1

A1

A1
A1
A1
A1

RAÄUmeåstad16:4

RAÄUmeåstad16:4
RAÄUmeåstad16:4
RAÄUmeåstad16:4
RAÄUmeåstad16:4

Anläggning RAÄnr

YtaA

YtaB
YtaA
YtaA
YtaA
YtaA

YtaA

YtaB
YtaB
YtaB
YtaB

Schakt5
Schakt5
Schakt5

Schakt5
Schakt5

Schakt5
Schakt5

Kontext
Schakt5

År
2012

Nivå5Ͳ10cm
Nivå5Ͳ10cm
Nivå10Ͳ15cm
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Nivå0Ͳ5cm.
Ungefärligtlägepå
fyndet
Framkomvidrensning
Flaskanärmärktmed
textenFruktsaltͲ
Samarin
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Framkomvidrensning
Nivå0Ͳ5cm

Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014

2012
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2012
2012

Nivå0Ͳ5cm
2012
Nivå0Ͳ5cm.Avslag 2012
förstördesvid
tunnslipsanalysår2014

Anmärkning
Nivå0Ͳ5cm

Bilaga1

Fnr
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Typ
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Utgår
Brändaben
Brändaben
Brändaben
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag?
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag

Förvaring
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras

Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras
Magasineras

Material
Kvartsit
Kvartsit
Kvartsit
Kvartsit
Kvartsit
Kvarts

Ben
Ben
Ben
Flinta
Flinta
Kvarts
Vulkanit
Vulkanit
Vulkanit
Vulkanit
Kvartsit
Bergart
Kvartsit
Vulkanit
Vulkanit
Vulkanit

7088978,82
7088978,48
7088978,73
7088979,31
7088983,24
7088954,65
7088954,56
7088954,77
7088956,15
7088955,68
7088947,75
7088944
7088945,18
7088943,92
7088944,52
7088946,82

N
7089015,82
7089015,72
7089015,44
7089014,87
7089015,44
7089016,25
761790,24
761790,12
761789,9
761791,35
761800,89
761784,04
761784,3
761784,22
761784,91
761785,99
761779,88
761786,84
761782,9
761784,2
761784,93
761779,79

E
761778,98
761779,13
761779,1
761777,74
761778,65
761778,59
42,84
42,86
42,84
42,88
43,25
42,38
42,37
42,41
42,43
42,45
42,18
42,18
42,3
42,33
42,28
42,16

Z
42,79
42,83
42,82
42,62
42,7
42,67

10,19x6,6x4,67
8,98x8,53x2,06
18,35x10,98x2,22
9,13x5,17x1,44
15,77x9,85x3,23
7,27x4,66x1,12
6,52x5,87x0,68
11,05x9,84x2,11
21,55x18,51x5,12
19,29x17,15x4,3
45,4x23,2x16,54
22,57x10,58x8,83
12,52x8,2x2,03
26,41x20,46x4,06
21,85x21,28x7,47

Mått(lxbxtmm)
21,23x11,82x6,6
50x44,91x26,46
21,94x19,72x10,32
17,15x10,16x2,4
25,06x14,46x5,43

1,3
0,3
0,2
0,4
<0,05
0,4
<0,05
<0,05
0,2
1,4
1,7
18,6
1,6
0,2
2,8
2,6

Vikt(g)
1,3
63
3,6
0,4
1,6
1,6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Antal
1
1
1
1
1
2

Anläggning RAÄnr

YtaB
YtaB
YtaB
YtaB
YtaB
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC
YtaC

Kontext
YtaA
YtaA
YtaA
YtaA
YtaA
YtaA
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Framkomvidrensning
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm

Anmärkning
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
Nivå0Ͳ5cm
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

År
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Typ

A1

Stenformation

Mörkfärgning

RAÄUmeåstad16:4 Skärvstenshög

RAÄUmeåstad16:3 Skärvstenshög

RAÄ nr/Anl. nr

E

Z

Beskrivning

Fynd

Status

Bilaga2

7089002,23 761782,95 42,65 Iplan:Oval,ca1,25x0,5m(SÖͲNV).Beståendeavmörkbrun
F21:Brändaben
finkornigsandmedinslagavnaturstenar,ca0,1Ͳ0,4mstora.I
kantenpåmörkfärgningensNVͲdelframkomettbräntben.
AnläggningensNVͲdelplangrävdesca0,05m.Mörkfärgningen
visadesigvaramycketytlig,endastnågoncentimeterdjup.Inga
ytterligarefyndellerskörbrändastenarframkom.
Iplan:VͲformadstenformation,ca3Ͳ3,5x1,8(NVͲSÖ).Den
framtagnadelenavstenformationenbestårav12stnaturliga
stenarca0,3Ͳ0,6mstora.Stenformationenfortsättertroligtvisin
undertorvenåtNV.Imittenavstenformationenförekommer
mindrestenar,bådenaturligaochtillsynesskörbrända.Deninre
delenavstenformationenrensadesnerca0,05mochdåframkom
flerskörbrändastenar.

Ejundersökt

Utgår

7089006,61 761789,37 43,72 Iplan:Oval,ca7,7x5,5m(NVͲSÖ)ochca0,3Ͳ0,6mhög.
Slutundersöktoch
Beståendeavmörkbrunsandmedinslagavhumössand.Ettstråk
borttagenͲ
medskörbrändastenarlöperinmotmittenfrånÖochfrånSoch
skärvstenshögen
bildarenkvadrant.Spriddaskörbrändastenarsynsiytan.Iprofil:
återställdesefter
ProfildrageniNNVͲSSÖ.Fyllningenbeståravenca1,9mtjock
undersökning
skärvstenspackningmedbrunhumössand.Deskörbrändastenarna
varmellan0,05Ͳ0,2mstora.Iskärvstenspackningenfinnsäven
naturligastenar.Straxunderanläggningenförekommerrostfärgad
sandmedenstakainslagavskenhälla.Därunderfinnsettlagermed
siltaktigsand.
7088949,28 761783,28 42,66 Iplan:Oval,ca6,5x5,7m(NVͲSÖ)ochca0,2Ͳ0,4mhög.
F18:Knacksten, Slutundersöktoch
borttagen
Beståendeavmörkbrunsandmedinslagavmörkarefärgningar.I F16ochF27:
mittenavanläggningengårsträngaravbådenaturligaoch
Kvartsitavslag,
skörbrändastenar(ca0,1Ͳ0,2mstora)utmotnorraochvästra
F17:Kvartsavslag,
F15:Gevärskula
kanten.Tillsammansbildarstensträngarnaenkvadrant.I
skärvstenshögenssödrakantfinnsenca1mstorsten.Ivästra
kantenförekommerenskadaiformavenovalgrop,ca2,8x1,9m
(NÖͲSV)ochca0,4Ͳ0,6mdjup.Iprofil:ProfildrageniVNVͲÖSÖ.
Fyllningenutgörsavenca0,5mtjockskärvstenspackningmedbrun
humössand.Deskörbrändastenarnavarmellan0,05Ͳ0,2mstora.
Ettantalstörrenaturligastenarfinnsihögen,framföralltsynsdei
denVNVdelen.Straxunderanläggningenfinnsnaturligalagermed
rostfärgadsand.Därunderförekommerettlagermedsiltaktigsand.
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VBM_DB313_10
VBM_DB313_11
VBM_DB313_12
VBM_DB313_13
VBM_DB313_14
VBM_DB313_15
VBM_DB313_16
VBM_DB313_17
VBM_DB313_18
VBM_DB313_19
VBM_DB313_20
VBM_DB313_21
VBM_DB313_22
VBM_DB313_23
VBM_DB313_24
VBM_DB313_25
VBM_DB313_26
VBM_DB313_27
VBM_DB313_28

Doktyp
Översikt

Detalj
Översikt
Översikt
RAÄUmeåstad16:4 Översikt
Översikt
Översikt
Översikt
Översikt
RAÄUmeåstad16:1Ͳ2 Översikt
RAÄUmeåstad16:3 Översikt
RAÄUmeåstad16:3 Översikt
RAÄUmeåstad16:3
Översikt
Arbetsbild
Arbetsbild
RAÄUmeåstad16:4 Arbetsbild
RAÄUmeåstad16:3
Arbetsbild
RAÄUmeåstad16:3
Profil
RAÄUmeåstad16:4
Översikt
RAÄUmeåstad16:1Ͳ2 Arbetsbild
RAÄUmeåstad16:4
Arbetsbild
RAÄUmeåstad16:4
Arbetsbild
Profil
Översikt
Översikt
RAÄUmeåstad16:4
Profil
Översikt
Översikt

RAÄUmeåstad16:4

Bildnummer
Fornlämning
VBM_DB313_01 RAÄUmeåstad16:4

Fotolista
Fotofrån Beskrivning
N
SkärvstenshögenRAÄUmeåstad16:4innanavtorvning.Tillhögeribildsynsskada(grop)från
olovligamarkingrepp.MikaelA.ibild.
V
Skada(grop)somtillfogatslämningenisambandmedolovligamarkingrepp.
S
UpplagddumphögnorromskärvstenshögenRAÄUmeåstad16:3.MikaelA.ibild.
SV
Skadorefterolovligamarkingreppinomdetplaneradeutredningsområdet.
Ö
MikaelA.dokumenterarmarkskadoriområdetförRAÄUmeåstad16:4.
S
Vyövermarkskadoriutredningsområdetsöstradel.
Ö
MarkskadorsomtillfogatsutredningsområdetsSVdel.
Ö
DumphöglängsutredningsområdetsNÖdel.
S
Grillplatsfrån2003årsseminariegrävning.MikaelA.ibild.
V
RösenaRAÄUmeåstad16:1Ͳ2.IförgrundensynsRAÄUmeåstad16:1.
V
SkärvstenshögenRAÄUmeåstad16:3efterrensning.
N
ÖversiktsbildmedskärvstenshögenRAÄUmeåstad16:3iförgrunden.
S
SkärvstenshögenRAÄUmeåstad16:3efterrensning.
S
MikaelA.övervakarbortschaktningavdumphögiutredningsområdetsSVdel.
N
NinaG.rensariområdetförytaB.
SÖ
NinaG,MikaelA,JosefAͲMochBeataJ.rensarskärvstenshögenRAÄUmeåstad16:4.
V
FredrikP.ochToneH.taruppettprofilschaktgenomskärvstenshögenRAÄUmeåstad16:3.
V
SkärvstenshögenRAÄUmeåstad16:3iprofil.Medmåttstock.
SÖ
SkärvstenshögenRAÄUmeåstad16:4efterrensning.
SÖ
SamlingvidgravrösenaRAÄUmeåstad16:1Ͳ2medSpråkskolanselever.
SÖ
SpråkskolanseleverundersökerRAÄUmeåstad16:4underöverinsynavMikaelA.
Språkskolanseleversållar.
V
Djupschakt.
NÖ
Färgning,A1(utgick).
SÖ
Stenformation.
N
SkärvstenshögenRAÄUmeåstad16:4iprofil.Medmåttstock.
VSV
Stenformationefternedrensning.Medmåttstock.
S
Påbörjadigenläggningavutredningsområdet.

Bilaga3

Bildnummer
Fornlämning
VBM_DB313_29
VBM_DB313_30 RAÄUmeåstad16:4
VBM_DB313_31 RAÄUmeåstad16:4

Doktyp
Översikt
Översikt
Översikt

Fotofrån
V
N
SÖ

Beskrivning
MikaelA,BeataJ.ochNinaG.undersökerområdetfördentredjeskärvstenshögen(ytaB).
NedrensningavområdeSomskärvstenshögen(ytaC).
Översiktsbildövernedrensning(ytaC)ochprofilschaktiRAÄUmeåstad16:4.

MRM: PM 13525
DATUM: 2015-01-09

Petrografisk analys av avslag från redskapstillverkning
Ett avslag från fastighet Stadsliden 6:3 i Umeå inkom till MRM Konsult AB den
2014-11-21.
En okulär besiktning av avslaget visade att det var en beige, mycket finkornig
bergart med en s.k. porfyrisk textur. Det innebär att den innehåller korn som är
större än grundmassan och denna textur är mycket vanlig hos s.k. vulkaniter.
Mikroskopanalysen gav mer detaljerad information. I grundmassan fanns
anhopningar av sericit som bedöms vara gamla glasfragment från när bergarten
bildades. Dessa anhopningar ligger utsträckta i samma riktning vilket kan tyda på
att bergarten är antingen folierad eller stänglig dvs. deformerad. Porfyrkornen
består av fältspater. Både anhopningarna av sericit och den porfyriska texturen
stödjer tolkningen att detta material är en vulkanit.
Ursprunget till denna bergart är svårt att sia om. Men det närmsta område norrut där
liknande bergarter skulle kunna påträffas är i Skelleftefältet.

Peter Dahlin
Luleå 2015-01-09
MRM Konsult AB

Peter Dahlin
MRM Konsult AB
Box 63,
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972 41 Luleå
Tel. 0920-604 70
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Rapporten finns också som pdf-fil på
Västerbottens museums informationsportal om
arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i
Västerbottens län.
Här finns länets samlade kunskap om vår äldre
historia och om de spår som människor och
verksamheter lämnat efter sig i landskapet.
Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår
region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns
också
länkar
till
några
av
länets
yrkesverksamma arkeologer, forskare och
tjänstemän: http://sparfran10000ar.se/

Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-16 39 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vbm.se
www.vasterbottensmusem.se

