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Sammanfattning 

Umeå universitet genomförde 2013 en seminariegrävning på RAÄ Umeå stad 392:1. Lokalen var före 

undersökningen registrerad som en boplats med ett flertal kokgropar. En utgrävning hade skett på 

platsen 1993. Kokgroparna hade daterats till övergången mellan bronsålder och järnålder. Avsikten med 

2013-års undersökning var att öppna några kokgropar för jordprovtagning. Miljöarkeologiska analyser 

hade nämligen uteblivit vid den tidigare undersökningen. Undersökningen ändrade emellertid fokus 

när det framkom stenskodda härdar i kokgroparnas omedelbara närhet. Prospekteringen med jordsond 

och ”Medlespjut” indikerade nämligen att det fanns flera härdar i området.  Två stenskodda härdar 

grävdes ut i sin helhet, samt delar av två kokgropar. Härdarna har kol-14 daterats till tiden 1520-1960 

e.Kr. Härdarna innehöll rikligt med brända ben, eldslagningsflinta samt förkolnade sädeskorn.  Till 

härdarna hör sannolikt även fynden av planglas och en järnspik. Vidare framkom ett par keramikskärvor 

med oklar relation till kokgroparna och härdarna. Härdarna tolkas som spår efter samisk vistelse på 

platsen. För detta talar kartbelägget "Lappmanskläppen" från 1731. Kokgroparna å sin sida befanns ha 

tydligt förhöjda fostfat- och MS-värden.  
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Figur 1. Undersökningslokalens läge i Sverige, i Umeå och i Röbäck (enligt FMIS) 
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Inledning 

Bakgrund  

Den aktuella undersökningen skedde i undervisningssyfte och utgjorde seminariegrävning inom 

utbildning i arkeologi och miljöarkeologi under höstterminen 2013. Avsikten med undersökningen var 

att utbilda studenter i arkeologiskt och miljöarkeologiskt fältarbete. Undersökningar företogs parallellt 

vid RAÄ 39:3 och vid RAÄ 392:1. I denna rapport behandlas enbart undersökningen av den sistnämnda 

lokalen. Undersökningen skulle inledningsvis inriktas på undersökning och provtagning av kokgropar. 

Undersökningen kom emellertid att byta fokus när det framkom härdar intill kokgroparna.  

Miljöbeskrivning 

Fornlämningslokalen RAÄ 392:1 utgör enligt FMIS en boplats med ett tiotal synliga kokgropar. Dock är 

det endast tre kokgropar som beskrivs. Samtliga uppges vara runda och med omgivande vallar 

inkluderade uppgår deras diameter till 6-7 meter. Groparna är 0,2-0,6 m djupa. Vallarnas bredd uppgår 

till 1,6–3,0 m och deras höjd till 0,2-0,4 meter (FMIS). Under fältarbetet 2013 kunde totalt endast fyra 

kokgropar identifieras och med säkerhet bestämmas som kokgropar. Under 2013-års fältarbete 

anträffades dessutom upp till fyra stenskodda härdar i samma område som kokgroparna. Härdarna är 

osynliga i terrängen.  

Fornlämningarna ligger i en V-Ö orienterad rad på en jämn avsats i nordligt sluttande terräng. Avsatsen 

är några tiotal meter bred och ett par hundra meter lång (V-Ö) och dess yta består uteslutande av sand. 

Avsatsen utgör en forntida strandbildning, vars nederkant idag är på 31-meters höjd över havet. Den 

har därför inte kunnat tas i bruk före yngre bronsålder. I norr avgränsas avsatsen av en våtmark 

benämnd Sönkmyran. I sydöst avgränsas den sandiga avsatsen och av en brant stigande sluttning till en 

moränhöjd (tidigare känd som Lappmanskläppen). Området är beskogat med övervägande tall. 

Undervegetationen domineras av ris. Idag används området i första hand för friluftsliv. Ett motionsspår 

går längs avsatsen och delvis över boplatsen.  

Höjden strax söder om RAÄ 392:1 har dels några fristående rösen dels ett komplett gravfält med flera 

stensättningar. I den norra sluttningen till denna moränhöjd finns några fördjupningar som i FMIS går 

under beteckningen RAÄ 216:1-4, dessa ska utgöra möjliga grustäkter och de är klassade som övriga 

kulturhistoriska lämningar. I närområdet till RAÄ 392:1 finns även fornlämningar och kulturhistoriska 

lämningar i form av linrötningsgropar, hålvägar, täktgropar, stenbrott och fossila odlingsytor. 

Oregistrerade linrötningsgropar ligger bara ett 50-tal meter norr om RAÄ 392:1. Lokalen ligger för 

övrigt endast några hundra meter söder om den sedan medeltiden bebodda bytomten i Röbäck.  

Utbredning och innehåll för RAÄ 392:1 måste omdefinieras i FMIS. Avgränsningen för RAÄ 392:1 är 

fortsatt osäker men ytan förefaller vara mindre än den som angetts i FMIS. På basis av de identifierade 

anläggningarnas position kan det dessutom konstateras att RAÄ 392:1 har en avsevärt östligare 

utbredning än den som anges i FMIS. 

Tidigare undersökningar i området 

RAÄ 392:1 hade blivit föremål för arkeologiska undersökningar under 1993. Tre kokgropar hade 

delundersökts detta år. Samtidigt grävdes en större sammanhängande yta på kokgroparnas sydvästra 

sida, samt några mindre schakt i näromgivningen. Kokgroparna kol-14 daterades till övergången mellan 

bronsålder och järnålder (se Andersson 1994b). Vid RAÄ 77:1, ca 50 meter söder om RAÄ 392:1 hade en 

stensättning och en kokgrop undersökts 1994. Här hade ytterligare en stensättning undersökts 2007. 

De nämnda stensättningarna kunde kol-14 dateras till äldre bronsålder. Längre söderut hade ytterligare 

ett antal stensättningar undersökts 1997 (RAÄ 76:2 och RAÄ 40:1). För mer information se följande 
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rapporter: Andersson 1994a, Andersson 1994b, Harju 2007a, Harju 2007b och Ramqvist 2009. 

Parallellt med 2013 års undersökning i RAÄ 392:1 företog Umeå universitet även en undersökning ett 

par hundra meter mot nordväst i gravlokalen RAÄ 39:3 (se Holmblad 2015).   

 

Figur 2. Schaktplan från 1993-års undersökning i RAÄ 392:1. Hösten 2013 delundersöktes kokgrop nr 

3 på kartan, samt en del av den onumrerade kokgropen längst till höger. Karta från Andersson 1994b.  

 

Figur 3. Profilritning för kokgrop 3 (Andersson 1994b).  Samma profil frilades och provtogs 2013. 

 

Koppling till forskningsläget 

Inledningsvis ansågs undersökningen endast ha en koppling till forskningen om den tidiga 

metallålderns kokgropar längs Norrlandskusten. Fyndet av härdar öppnar en koppling till forskningen 

kring den historiska tidens härdar och den historiska samiska närvaron vid Västerbottenskusten, samt 

till forskningen kring relationen och utbytet mellan samer och bönder.   
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Syfte 

Undersökningens mål 

Undersökningens pedagogiska mål var att utbilda studenter i arkeologiskt och miljöarkeologiskt 

fältarbete samt att förmedla kunskap om forntiden till skolorna i Röbäck. Undersökningen hade alltså 

ett tydligt förmedlande mål, att informera de lokala skolornas elever och lärare om forntid och arkeologi.  

Undersökningens vetenskapliga mål var att via en dokumentation av kokgroparnas morfologi och 

noggrann jordprovtagning samt miljöarkeologiska analyser få fördjupad kunskap om den tidiga 

metallålderns kokgropstradition vid Norrlandskusten.  Senare tillkom även ett syfte att förstå härdarna 

och deras kontext.    

Frågeställningar 

Den ursprungliga frågeställningen gällde kokgroparnas funktion; kan miljöarkeologiska analyser 

avslöja vad kokgroparna i Röbäck hade använts till? Efter påbörjat fältarbete aktualiserades frågan om 

härdarnas konstruktion, kronologi, funktion och sociokulturella kontext.   

 

Metod 

Prioriteringar, tillvägagångssätt och metoder i fält  

Grävning i RAÄ 392:1, övergripande information 

Under fältarbetet skedde inmätning och dokumentation enligt ett lokalt koordinatsystem. I slutet av 

grävningen inmättes schakt och omgivning med hjälp av RTK-GPS och totalstation enligt SWEREF 99 

TM. Ett höjdvärde flyttades hit från RAÄ 77:1 (från 2007 års utgrävning) och detta var utgångspunkt för 

avvägningar under hela grävningen. Vilket höjdsystem som det är kopplat till är emellertid oklart, det 

kan handla om RH70. De avvägda höjderna har nämligen systematiskt något lägre värden än vad som 

kan utläsas av den nya nationella höjdmodellen som baseras på LIDAR-data. Den nationella 

höjdmodellen ger sannolikt mer korrekta absoluta värden för lokalen i stort, emedan de i fält avvägda 

värdena ger mer exakta relativa värden inom lokalen.    

Under 2013 blev totalt tre ytor avtorvade och undersökta i varierande omfattning i anslutning till RAÄ 

392:1. Dessa tre ytor bestod av ett smalt och djupt schakt samt två vida och grunda schakt. Schakten 

placerades i anslutning till konstaterade eller misstänkta anläggningar för att studera deras morfologi, 

den närmaste omgivningen, samt för att möjliggöra provtagning. Utsättningen av schakten föregicks av 

en prospektering med jordsond och ”Medlespjut”, vilket lämpade sig väl för den naturligt helt stenfria 

sandmarken. Detta visade sig vara framgångsrikt, då ett antal misstänkta stenkoncentrationer kunde 

noteras. Dessa skulle visa sig vara stenskodda härdar. Å andra sidan medförde sondningen att flera av 

de misstänkta kokgropskandidaterna kunde avskrivas i ett tidigt stadium.   

Samtliga ytor avtorvades med spade. Fortsatt grävning vidtogs i schakt 2 och 3 med skärslev och all 

mineraljord torrsållades med 4 mm maskvidd. I schakt 1 användes mest spade och sållning skedde 

endast delvis. Grävningsdokumentationen består av anläggningsbeskrivningar, fältdagböcker, plan- och 

profilritningar, fotografier samt digitalt inmätta punkter. I samtliga schakt togs jordprover för 

miljöarkeologiska analyser.  
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Schakt 1; kokgropen 

Schakt 1 var rektangulärt till formen och mätte 4,0 x 0,7 m (NV-SÖ orientering). Schaktet förlades till 

den kokgrop som Andersson namngett som nr 3 (Andersson 1994b). Kokgropens sydvästra halva hade 

grävts ut 1993. Schaktets nordvästra långsida drogs så att den sammanföll med kanten till 1993 års 

grävschakt. Genom att frilägga den gamla schaktkanten kunde man snabbt och enkelt få fram en profil 

genom kokgropen. Den NÖ schaktkanten rensades med skärslev och profilen dokumenterades.  En ny 

avritning gjordes eftersom jordprovtagningen skulle ske med hög precision och på grund av att 

schaktkanten inte exakt kunde följa den gamla utan en bit inåt. Efter vertikal provtagning i schaktväggen 

fylldes schaktet igen och ytan återställdes.   

Schaktets hörn:   Lokalt koordinatsystem SWEREF99 TM 
  1015,1/1013,7  7085398,46/755446,63 
  1019,0/1011,8  7085402,02/755444,87 
  1019,2/1012,5  7085402,34/755445,44 
  1015,2/1013,3  7085398,73/755447,20 
  

Schakt 2; härd 1 

Schakt 2 var kvadratiskt och mätte 4x4 meter (totalt 16 m²). Schaktet placerades så att det skulle 

innesluta en grund grop i norra delen och en misstänkt stenkoncentration i den södra delen. Gropen i 

norra schaktdelen skulle enligt Anderssons karta utgöra en kokgrop. I södra schaktdelen var det 

”Medlespjutet” och jordsonden som indikerade att här bör ligga någon form av härd. Efter avtorvning 

och ytrensning, dokumenterades schaktytan genom avritning och fotografering. Vidare togs jordprover 

enligt 0,5 meters grid över hela schaktytan.  

Varje metersruta (utom härdområdet) grävdes därefter kvadrantvis (0,5 x 0,5 m rutkvadranter) med 

skärslev till ett djup av 5 cm. Därfter upprepades samma dokumentations- och provtagningsprocedur 

som ovan. Över nästan hela schaktytan skedde grävning endast ner till 5 cm djup. Den misstänkta 

kokgropen kunde tidigt avskrivas.  

Härden undersöktes så att två L-formade profilbankar lämnades genom härden för att möjliggöra 

profildokumentation i olika väderstreck. Profilkorset medförde dessutom en uppdelning av härden i fyra 

delar (”härdkvadranter”) där varje del blev varsin dokumentationsenhet.  

Strax väster om härden låg en liten fördjupning i marken som visade sig innehålla två stenar samt en 

grop som var fylld med sotig sand. Här grävdes ett lite djupare schakt vars östra kant dokumenterades 

i profil.  

Efter denna dokumentation fylldes schaktet igen och ytan återställdes.  Profilbankarna lämnades orörda 

i marken.  

Schaktets hörn:   Lokalt koordinatsystem SWEREF99 TM 
  999/1047  7085392,55/755484,92 
  1003/1047  7085396,37/755483,80 
  1003/1051  7085397,45/755487,55 
  999/1051  7085393,61/755488,70 
 
 
Schakt 3; härd 2 och kokgropsvallen 
 
Schakt 3 var rektangulärt, 5 x 2 m (totalt 10 m²) och löpte i V-Ö riktning. Schaktet placerades så att det 
i norr skulle innefatta hälften av en kokgrop och i väster en misstänkt stenkoncentration.  
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Försänkningen i norra schaktdelen skulle enligt Anderssons karta utgöra en kokgrop. I västra delen var 

det ”Medlespjutet” och jordsonden som indikerade att här bör ligga någon form av härd. Efter 

avtorvning och ytrensning, dokumenterades schaktytan genom avritning och fotografering. Vidare togs 

jordprover enligt 0,5 meters grid över hela schaktytan.  

Varje metersruta (utom härdområdet) grävdes därefter kvadrantvis (0,5 x 0,5 m rutkvadranter) med 

skärslev till ett djup av 5 cm. Därfter upprepades samma dokumentations- och provtagningsprocedur 

som ovan. Över nästan hela schaktytan skedde grävning endast ner till 5 cm djup. Påträffad skärvsten 

vägdes för varje meterruta. Måttliga mängder framkom i varje ruta.  

Härden undersöktes så att en enkel profilbank lämnades genom härden för att möjliggöra 

profildokumentation.   

Djupa smala profilschakt grävdes med spade längs norra och östra schaktkanten. Detta gjordes för att 

man skulle hinna dokumentera kokgropsvallen i profil. I resterande del av schaktet genomgrävdes inte 

vallens fyllning i sin helhet.    

 Efter avslutad dokumentation fylldes schaktet igen och ytan återställdes.  Profilbanken lämnades orörd 

i marken, det samma gäller för större delen av bottenskiktet av kokgropens vall.   

Schaktets hörn:   Lokalt koordinatsystem SWEREF99 TM 
  998/1055  7085393,64/755492,63 
  1000/1055  7085295,59/755492,04 
  1000/1061  7085397,29/755497,77 
  998/1061  7085395,34/755498,38 

 

Avvikelser från undersökningsplan eller ursprungliga syften 

Enligt ursprunglig undersökningsplan skulle fältarbetet på RAÄ 392:1 uteslutande handla om att gräva 

halva kokgropar som skulle dokumenteras i profil, samt provtas för miljöarkeologiska analyser. 

Undersökningen kom emellertid att med länsstyrelsens tillstånd mer handla om undersökningar av 

härdar som påträffades intill kokgroparna.  
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Resultat 

Fältarbete 

Schakt 1; kokgropen  

Schakt 1 omfattade Berit Anderssons kokgrop nr 3 (Andersson 1994b). Hennes beskrivning av 

kokgropen i plan är: Kokgrop, rund 6 m i diameter och 0,3 m djup. Vall kring kanten synlig i V-SÖ, 1,6 

m bred och 0,2 m hög. Andersson ger även en beskrivning för kokgropen i profil, en beskrivning som 

stämmer väl för den profil som dokumenterades 2013: 

”I profilen avtecknades kokgropen som en 1,5 x 0,8 m stor nedgrävning. Under torvlagret och 

blekjordsskiktet följde en ca 0,5 m tjock skärvstenspackning vilken hade inslag av mörkbrun jord. Sanden 

som omgav skärvstenspackningen var kraftigt rödfärgad. Under och i anslutning till skärvstenspackningen 

var ett ca 0,15 m tjockt kollager ur vilka prov för kol-14 analys togs. Omedelbart under kollagret följde ett 

lager gulgrått grus vilket betraktades som steril.”  

Schakt 2; härd 1  

Efter ytrensning framträdde över nästan hela ytan ett blekjordslager. Den misstänkta kokgropen i 

schaktets norra del kunde avskrivas ganska omgående. Sondning kunde nämligen inte påvisa existensen 

av en kokgrop på denna plats och någon djupare grävning företogs inte i detta område.  

Härd 1 framträdde i schaktets södra del, direkt efter avtorvningen. Stenar och sotig härdfyllning med 

brända låg direkt under mårlagret och ovanpå blekjorden. Härden förefaller ha skadats i något skede, 

dock långt före undersökningen. I plan framträdde den som en oregelbunden 1 x 0,9 meter (N-S) stor 

stenkoncentration med härdfyllning. Stenkoncentrationen bestod av ett upp till 0,08 m tjockt lager sten 

där stenarna var 0,5-0,35 m stora.  Stenarna var till stor del flata och stenpackningen påminde om en 

golvliknande yta som man eldat på. Mellan och ovanpå merparten av stenarna framträdde en sotig 

härdfyllning med brända ben. Härdfyllningen innehöll även eldslagningsflinta. Runt härden fanns en 

zon med en tunn jordlins som bestod av sotig jord som spridits ut från härden. Vilken form denna härd 

haft ursprungligen kunde inte avgöras med säkerhet.  

Strax V om härden låg en oregelbunden ”störning” med sotig mörkfärgad jord, den var 0,8 x 0,4 m stor 

(NV-SÖ) och gick 0,15 m ner i marken. Denna mörkfärgning överlagrades av två stenar. En av dessa låg 

ganska löst i mårlagret men den andra, flata stora stenen gick djupare ned i marken. Sistnämnda sten 

omslöts av den sotiga jorden som även innehöll enstaka brända ben. Ojämnheten i marken samt spår 

av stora förruttnade trädrötter i marken indikerade att denna mörkfärgning med stenar kan vara 

resultatet av en rotvälta eller motsvarande där en del av härden ryckts loss från sitt ursprungsläge.    

Vid grävning av den omgivande ytan till 5 cm djup påträffades strax norr om härden två bitar grönt 

planglas och en keramikbit. På härdens västra sida anträffades en liten hemsmidd järnspik.  

Schakt 3; härd 2 och kokgropsvallen  

Efter ytrensning framträdde över nästan hela ytan ett blekjordslager. I väster framträdde en stenskodd 

härd (härd 2). I schaktets mitt framträdde en benkoncentration och i öster skymtade en mörk sotig fläck.  

I övrigt kunde ett visst inslag av skörbränd sten noteras över hela schaktets yta, antagligen 

härstammande från kokgropen. 

Härd 2 framträdde i schaktets västra del, direkt vid avtorvningen. Stenar och sotig härdfyllning med 

brända låg direkt under mårlagret, ovanpå blekjorden. Härden var välbevarad och väl sammanhållen. I 
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plan framträdde den som en oval eller rektangulär 1 x 0,6 meter (N-S) stor stenkoncentration med 

härdfyllning. Stenkoncentrationen bestod av ett 0,05 m tjockt lager sten där stenarna var 0,05-0,35 m 

stora.  Stenarna var till stor del flata och stenpackningen påminde till viss del om en golvliknande yta 

som man eldat på. Mellan och ovanpå de flesta av stenarna framträdde en sotig härdfyllning med brända 

ben. Genom härden lämnades en smal N-S orienterad profilbank. Strax NÖ om härden låg en enskild 

0,5 x 0,25 m stor sten. Denna sten låg ganska löst ovanpå mårlagret och verkade relativt nyligt ha 

hamnat i detta läge. Troligen har denna sten ursprungligen tillhört härden och varit placerad i härdens 

norra ända.  

I samband med ytrensningen framträdde en avlång benkoncentration ungefär längs kanten till 

kokgropens fördjupning. Även om denna benkoncentration låg på kokgropens vall, så är det troligt att 

benkoncentrationen utgör avfall från härden. För denna tolkning talade benkoncentrationens ytliga 

belägenhet, samt att benen föreföll vara lika dem som hittats i härden.  

Sotfläcken i östra schaktkanten hade rundad form i plan. I profil skulle den te sig som en sotfylld 0,2 m 

djup grop.  

Schaktets kokgrop, den östligaste på lokalen undersöktes endast i dess södra halva, närmare bestämt i 

kokgropens omgivande vall. Under blekjordslagret framträdde vallens fyllning som ett brunaktigt 

sandlager med skärvsten, något som inte kunde noteras i anslutning till kokgropen i schakt 1. Vallens 

påförda fyllningsjord uppmättes ha 0,1-0,15 m tjocklek.  

Labbanalyser och dateringar 

Schakt 1; kokgropen  

Då kokgropen var daterad sedan tidigare, ansågs det inte motiverat att göra en ny kol-14 datering.  

Däremot genomfördes en jordprovtagning med flera provserier som togs vertikalt i schaktväggen, 

provserierna täckte in både kokgropen och dess omedelbara närhet. Makrofossilsanalyserna resulterade 

endast i ett förkolnat gräsfrö. MS- och fosfatanalyserna uppvisade däremot klart förhöjda värden i 

anslutning till kokgropen. En mer genomarbetad bearbetning av analysresultaten ska redovisas i ett 

senare sammanhang.   

Schakt 2; härd 1. 

Över hela detta schakt togs jordprover i plan direkt under mårlagret. Proverna togs i ytan av blekjorden 

(urlakade sanden) med 0,5 meters intervall. Avsikten med denna provtagning var att finna spår av en 

eventuell kåta och dess rumsindelning. Ännu tätare var provtagningen i härden där proverna togs i olika 

delar av härdfyllningen. Analyserna påvisade mycket höga fosfatvärden i härden (över 1000°P) och 

mestadels mycket låga värden i den omgivande ytan (2-30°P). Samma gäller för MS-värdena med höga 

värden (över 700) i härden och betydligt lägre (20-100) i omgivningen (MAL serienr 13:063). 

Makrofossilsanalyser gjordes på jordprover från härden. Dessa befanns innehålla förkolnade sädeskorn 

av arterna korn och havre, samt förkolnade frön av ogräsarten våtarv.   

Schakt 2; härd 2 och kokgropsvallen 

Även över hela detta schakt togs jordprover i plan direkt under mårlagret. Provtagningen skedde här 

efter samma princip och med samma syfte som i föregående schakt. När man tolkar markkemiska data 

för detta schakt måste man observera det faktum att en eventuell kåtabotten överlagrar delvis en ca 

2000 år äldre kokgropsvall. I de djupschakt som grävdes längs schaktväggarna för att dokumentera 

kokgropropsvallen togs några prover i profil. Makrofossilsanalyser gjordes på jordprover från härden. 

Dessa befanns innehålla ett förkolnat sädeskorn av havre.  
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Dateringar 

Ett förkolnat sädeskorn har kol-14 daterats för respektive härd. Härd 1 resulterade i dateringen 1680-

1940 och härd 2 i dateringen 1520-1960 e.Kr. Det sammantagna kalibrerade tidsspannet är olyckligt 

långt och man kan fråga sig om tidsspannet går att ”korta ner” på något sätt. Åtminstone de hundra 

första och de hundra sista åren kan uteslutas. Sannolikheten för att härd 2 skulle tillhöra 1500-talet är 

enligt kalibreringsdiagrammet närmas försumbar. Enligt Tobaks och tändsticksmuseum gick för övrigt 

tekniken att slå eld med flinta ur bruk i Sverige under 1870-talet. Om vi antar att härdarna är någorlunda 

samtidiga, indikerar en jämförelse av de två kalibreringsdiagrammen att de mest sannolika 

tidpunkterna för ett synkront bruk bör infalla omkring åren 1680 och 1800. Vilket av alternativen som 

är mer troligt går knappast att besvara utifrån det tillgängliga arkeologiska materialet   

Märkligt nog verkar de två keramikskärvorna från schakt 2 typologiskt motsvara en ”bohuslänsk” (eller 

kanske hellre en ”västnordisk” typ) som kan förläggas tidsmässigt till yngre romersk järnålder (muntlig 

information av Roger Nyqvist och Ole Stilborg). Detta är en märklig upptäckt om det visar sig stämma. 

Det bör dock noteras att en av skärvorna kom ur ett jordprov som togs i fyllningen till härd 1. Skärvan 

uppvisar tydliga spår av sekundär brandpatina. Den andra skärvan som saknar dylika spår påträffades 

ytligt i sanden strax utanför samma härd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sid 18 (44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sid 19 (44) 

 

Tolkning och utvärdering 

Svar till frågeställningar 

Den ursprungliga frågeställningen handlade om huruvida miljöarkeologiska analyser kan avslöja vad 

kokgroparna i Röbäck hade använts till. Senare aktualiserades frågan om härdarnas konstruktion, 

kronologi, funktion och sociokulturella kontext.   

För kokgroparna gav makrofossilanalyserna inga nämnvärda resultat, men MS- och fosfatanalyserna 

uppvisade förhöjda värden i anslutning till kokgroparna. Tidigare har kol-14 dateringar visat att 

kokgroparna måste ha anlagts nära stranden i en havsbukt vid övergången mellan bronsålder och 

järnålder.  

Omedelbart söder om RAÄ 392:1 ansluter RAÄ 216:1-4. Dessa lämningar utgör fördjupningar i 

sluttningen till den brant stigande moränhöjden. Enligt FMIS kan dessa lämningar utgöra möjliga 

grustäkter och de är registrerade som övriga kulturhistoriska lämningar. Det kan dock konstateras att 

fördjupningarna ligger precis där man kan förvänta sig att man hämtat sten till kokgroparna, som ju 

ligger i helt stenfri sand. Man bör därför överväga möjligheten att RAÄ 216:1-4 kan utgöra förhistoriska 

stentäkter.  

Utöver kokgroparna identifierades fyra oregistrerade härdar. Två härdar undersöktes 2013. Bägge 

konstaterades vara stenskodda och vara ca en meter långa. Den nästan intakta härden var oval till 

formen men den andra var på grund av skador svår att bestämma till form. Härdarna innehöll rikligt 

med kol, sot och brända ben. I anslutning till härdarna påträffades även ett par krukskärvor, 

eldslagningsflinta, retuscherat grönt planglas och en järnspik. Makrofossilsanalyser på härdarnas 

fyllning resulterade i fynd av förkolnade sädeskorn. Kol-14 daterade sädeskorn förlägger härdarna till 

tiden 1520-1960 e.Kr.  

De undersökta härdarna låg inte i eller vid någon husgrund. De hade anlagts direkt på marken och de 

förefaller ha stått under bar himmel eller i en tältliknande konstruktion. Härdarna uppvisade ett mycket 

mångsidigt innehåll som vittnar om matlagning. Makrofossilsanalysen resulterade i förkolnade 

sädeskorn av havre och korn. Osteologisk analys har inte genomförts, men det är lätt att konstatera att 

materialet innehåller (ihåliga) fågelben, fiskkotor, tänder av kött- och växtätande däggdjur samt 

hornfragment från de sistnämnda. Det förefaller osannolikt att Röbäcksbönderna i historisk tid skulle 

ha lagat mat i dessa härdar, några hundra meter från byn. Mest troligt är att härdarna har anlagts och 

brukats av samer. Härdarna torde alltså ha tillkommit i samband med samisk vistelse på platsen, vilket 

indikeras av härd 2:s ovala form, samt av kartbelägget "Lappmanskläppen" från 1731. Namnet betecknar 

den kulle som står omedelbart söder om härdarna (Geometrisk avmätning av Röbäcks by). Märkligt nog 

verkar keramikskärvorna på typologiska grunder kunna förläggas till romersk järnålder och de skulle 

därmed sakna koppling till både kokgropar och härdar.  

Det kalibrerade dateringsspannet för härdarna är olyckligt långt, men det har redan konstaterats att 

härdarna måste ha anlagts senast på 1870-talet och mer troligt kring 1680 eller 1800 om de har använts 

samtidigt. Namnbelägget från 1731 talar för det tidigare årtalet. Det kan även noteras att historiskt 

insatta Röbäcksbor inte känner till någon samisk vistelse i området (Lennart Forsberg muntlig 

information).  

Koppling av resultaten till forskningsläget 

Undersöknings- och analysresultaten kan kopplas till två vitt skilda forskningsområden. Dessa är 

forskningen om den tidiga metallålderns kokgropar i kustlandet, samt forskningen om samisk närvaro 

i kustlandet och den historiska relationen mellan samer och svenska bönder.  
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Utvärdering av undersökningen 

Undersökningens pedagogiska och förmedlande mål uppfylldes väl. Under utgrävningens tre veckor 

mottogs besök av åtskilliga skolklasser. Besökande grupper kom även från universitetet; från 

arkeologiprogrammet samt en utbildning i samhällsplanering. Besök mottogs även från Västerbottens 

Museum och Länsstyrelsen. Undersökningen fick medialt utrymme tack vare ett tidningsreportage i 

Västerbottens Kuriren.  

Med avseende på de vetenskapliga målsättningarna kan det konstateras att frågan om kokgroparnas 

användning inte kan besvaras med de erhållna resultaten. Antagligen behövs fler och nya typer av 

naturvetenskapliga analysmetoder för att lösa kokgroparnas gåta. De vetenskapliga målsättningarna 

gällande härdarna kunde däremot till ganska stor del besvaras. Det är troligt att de sammanhänger med 

samisk vistelse på denna plats under 1600-1700-talet.  En osteologisk analys av härdarnas ben och ett 

studium av historiska dokument kunde eventuellt ge mer kött på benen 

 

 

Figur 4. Del av geometrisk avmätning för Röbäcks by från 1731. ”Lappmanskläppen” står angivet 
strax nedanför åkern. RAÄ 392:1 ligger mellan kläppen och åkern.  
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Bilaga 1. Ritningsförteckning 
 
 
Lokalöversikter  
 
Översiktsplan, RAÄ Umeå stad 392:1, med omgivning 
Översiktsplan, undersökningsområde vid RAÄ Umeå stad 392:1, med 2013–års grävschakt 
 
 
Schakt 1, kokgropen   
 
Hela schaktet, planritning  
Profilritning, östra schaktkanten, tvärprofil genom kokgrop 
 
 
Schakt 2, härd 1 
 
Hela schaktet, planritning, 0-5 cm djup  
Härd 1, planritning 
Härd 1, profilritning 
”Störningen” väster om härd 1, profilritning 
 
 
Schakt 3, härd 2 och kokgropsvallen 
 
Hela schaktet, planritning, 0-5 cm djup 
Härd 2, planritning 
Härd 2, profilritning 
Kokgropsvall, profilritning, norra schaktkanten   
Kokgropsvall, profilritning, östra schaktkanten 
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Bilaga 2. Ritningar 

 
Lokalöversikter  
 
Översiktsplan, RAÄ Umeå stad 392:1, med omgivning 
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Översiktsplan, undersökningsområde vid RAÄ Umeå stad 392:1, med grävschakt 
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Schakt 1, kokgropen   
 
Hela schaktet, planritning  
 

 
 
 
 
Profilritning, östra schaktkanten, tvärprofil genom kokgrop (renritning Mats Eriksson)    
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Schakt 2, härd 1 
 
Hela schaktet, planritning, 0-5 cm djup  

 
 
Härd 1. Planritning 
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Profilritning, härd 1 
 

 
 
 
”Störningen” väster om härd 1, profilritning 
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Schakt 3, ”härd 2 och kokgropsvall” 
 
 
Hela schaktet, planritning, 0-5 cm djup 
 

 
 
 
Härd 2. Planritning 
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Härd 2, profilritning 
 

 
 
 
 
Kokgropsvall, profilritning, norra schaktkanten 
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Kokgropsvall, profilritning, östra schaktkanten 
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Bilaga 3. Fyndförteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schakt 2

Fynd Antal Kommentar Kontext X Y Fyndomständighet

Ben 22 Brända ben Härd 1 N härdkvadranten, ytrensning

Ben 5 Brända ben Härd 1 N härdkvadranten, slutrensning

Ben 10 Brända ben Härd 1 Ö härdkvadranten, ytrensing

Horn 3 Bränt horn Härd 1 S härdkvadranten, slutrensning 

Ben 3 Bränt ben Härd 1 S härdkvadranten, sållfynd 

Ben 1 Icke bränt ben Härd 1 S härdkvadranten, sållfynd 

Ben 27 Brända ben Härd 1  V härdkvadranten, ytrensing.

Ben 40 Bränt ben Härd 1 Ytrensning av härd

Horn 1 Bränt horn Härd 1 Ur härden

Ben 11 Brända ben Härd 1 Slutrensning av härd, bottenskikt

Ben 2 Brända ben "Störningen" Ur mörk jord

Ben 8 Brända ben Markytan 1000 1050 SV rutkvadranten

Ben 2 Brända ben Markytan 999 1050 NV rutkvadranten

Ben 4 Bränt ben Markytan 1002 1050 Sydvästra rutkvadranten.

Flinta 1 1,5x3 cm, gråvit, rektangulär. Härd 1 Södra härdkvadranten, inre del av härd

Flinta 1 1,5x1 cm, triangulär, tunn, ljust-gråvit. Härd 1 1000 1047 sållfynd

Flinta 1 1x1,5cm, spetsig triangel, grå. Markytan 999 1049 SV rutkvadranten, sållfynd

Glas 2 Grönt planglas. Markytan 1001 1049 SV rutkvadranten, sållfynd

Glas 2 Grönt planglas. Markytan 1001 1049,23 z=28,9 möh

Keramik 2 Keramik 2x3,5 cm, samt avbruten flisa. Markytan 1000 1048,5 SÖ rutkvadranten, sållfynd.

Järn 1 Järnspik, hemsmide, 4 cm Markytan 1000 1047 sållfynd

Schakt 3

Fynd Antal Kommentar Kontext X Y Fyndomständighet

Ben 40 Brända ben Benkoncentration 999 1059 avtorvning

Ben 1 Brända ben Benkoncentration 999 1059 NV rutkvadranten

Ben 43 Brända ben Benkoncentration 999 1058 avtorvning

Ben 3 Brända ben Benkoncentration 998 1059 avtorvning

Ben 8 Brända ben Härd 2 NÖ härdkvadranten

Ben 1 Brända ben Benkoncentration 999 1057 SÖ rutkvadranten

Ben 6 Brända ben Härd 2 998 1055 Ytrensning

Ben 3 Brända ben Benkoncentration 999 1058 SV kvadranten

Ben 3 Brända ben Härd 2 NV härdkvadranten

Ben 1 Brända ben Benkoncentration 999 1057

Ben 10 Brända ben Härd 2 SV härdkvadranten

Fynd som påträffades vid utgrävning
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Schakt 2

MALnr Kontext Fynd Antal Vikt (g) Kommentar

13_063:1 Härd 1 Ben 7 0,82 Brända ben 

13_063:2 Härd 1 Ben 428 13,3 Brända ben 

13_063:4 Härd 1 Ben 83 2,7 Brända ben 

13_063:5 Härd 1 Ben 51 0,72 Brända ben 

13_063:5 Härd 1 Tandemalj 1 0,08 Brända ben 

13_063:6 Härd 1 Ben 3 0,6 Brända ben 

13_063:8 Härd 1 Ben 91 1,8 Brända ben 

13_063:9 Härd 1 Ben 360 9,5 Brända ben 

13_063:10 Härd 1 Ben 63 1,5 Brända ben 

13_063:11 Härd 1 Ben 135 2,24 Brända ben 

13_063:12 Härd 1 Ben 18 0,2 Brända ben 

13_063:13 Härd 1 Ben 89 2,5 Brända ben 

13_063:14 Härd 1 Ben 3 0,06 Brända ben 

13_063:15 Härd 1 Ben 335 7,5 Brända ben 

13_063:16 Härd 1 Ben 142 2,52 Brända ben 

13_063:16 Härd 1 Horn 1 0,03 Brända ben 

13_063:1 Härd 1 Frö 1 Våtarv förkolnat

13_063:8 Härd 1 Frö 2 Korn förkolnat

13_063:9 Härd 1 Frö 5 3 korn och  2 havre förkonat

13_063:11 Härd 1 Frö 1 Korn förkolnat

13_063:13 Härd 1 Frö 1 Korn förkolnat

13_063:16 Härd 1 Frö 1 ?

13_063:16 Härd 1 Frö 4 Korn förkolnat

13_063:18 Härd 1 Frö 1 ?

13_063:2 Härd 1 Flinta 6 1,3

13060:21 Härd 1 Keramik 1 1,5x4cm, knivuddsformad, beige-brun.

Schakt 3

MALnr Kontext Fynd Antal Vikt (g) Kommentar

13_061:4 Härd 2 Ben 86 2,1 Brända ben

13_061:6 Härd 2 Ben 50 1,1 Brända ben

13_061:8 Härd 2 Ben 512 13,7 Brända ben

13_061:2 Härd 2 Ben 560 12,0 Brända ben

13_061:5 Härd 2 Frö 1 Havre förkolnat, kol-14 daterat

Fynd som påträffades i jordprover hos MAL
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Bilaga 4. Fotoförteckning 

Schaktvis i kronologisk ordning 

Schakt 1   

Fotonr Beskrivning Riktning  

P1030852 Test NÖ-SV 

P1030853 Överblick grupp 1 område N-S 

P1030854 Överblick grupp 1 område #2 SV-NÖ 

P1030855 Överblick grupp 1 område #3 S-N 

P1030856 Överblick grupp 1 område #4 SÖ-NV 

P1030857 Schakt SÖ-NV 

P1030858 Överblick grupp 1 område #5 Ö-V 

P1030859 Schakt #2 SÖ-NV 

P1030892 Utgrävning av tidigare Schakt SSÖ-NNV 

P1030893 Utgrävning av tidigare Schakt NNV-SSÖ 

P1030894 Utgrävning av tidigare Schakt NNV-SSÖ 

P1030895 NNV delen av schaktet 30 cm ner SSÖ-NNV 

P1030916 Profil kokgrop schakt 1 V-Ö 

P1030917 Profil kokgrop schakt 1 #2 V-Ö 

P1030919 Profil kokgrop schakt 1 V-Ö 

P1030925 Profil kokgrop schakt 1 V-Ö 

P1030952 Profil Kokgrop Schakt 1 #5 V-Ö 

P1030953 Profil kokgrop schakt 1 V-Ö 

P1030954 Profil kokgrop schakt 1 V-Ö 

P1030955 Profil sida H SV 

P1030956 Profil sida H SV 

P1030957 Profil sida V NNO 

P1030958 Profil sida V NNO 

P1030960 Profil sida H SSÖ 

P1030961 Profil sida H SSÖ 

P1030962 Profil Sida H SSÖ 

P1040144 Åstersällning schakt 1 Ö-V 

P1040145 Åstersällning schakt 1 V-Ö 

P1040146 Åstersällning schakt 1 S-N 

   

   

Schakt 2   

Fotonr Beskrivning Riktning från 

P1030888 Inrutning med snöre. S    

P1030889 Inrutning med snöre. Ö   

P1030890 Inrutning med snöre. N   

P1030891 Inrutning med snöre. V    

P1030901 Efter avtorvning N   

P1030902 Efter utmarkering av 1-metersrutor, Peter H. visar på Härden. Ö   

P1030903 Rensning S    

P1030904 Efter utmarkering av 1-metersrutor. Ö   

P1030905 Inzooming på Härden NÖ 

P1030906 Inzooming på Härden SÖ    

P1030907 Inzooming på Härden SV   

P1030908 Inzooming på Härden Ovanifrån  

P1030909 
Utgrävning av nivå 1-5cm i 50 cm kvadranter, X1002, Y1050. Jenna 
K. i bild. Ö   

P1030910 Utgrävd 1-metersruta, nivå 1-5cm, X1002, Y1050. Ovanifrån  

P1030911 Utgrävd 1-metersruta, nivå 1-5cm, X1002, Y1050. SV    

P1030912 Utgrävning av nivå 1-5cm i motsatta 50x50cm-rutor. X1002, Y1049. Ovanifrån    
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P1030913 Utgrävning av nivå 1-5cm i motsatta 50x50cm-rutor. X1002, Y1049. SÖ  

P1030914 Utgrävning av nivå 1-5cm i motsatta 50x50cm-rutor. X1002, Y1049. NV  

P1030941 Skolbarn på besök  

P1030948 Glasbitar omgärdat av skörbränd sten. Ovanifrån  

P1030949 Glasbitar omgärdat av skörbränd sten. Ovanifrån      

P1030950 Glasbitar omgärdat av skörbränd sten. Ovanifrån      

P1030951 Glasbitar omgärdat av skörbränd sten, i förhållande till Härden. NV   

P1030996 Härden förberedd för utgrävning, "korsband" uppsatta. N   

P1030997 Härden förberedd för utgrävning, "korsband" uppsatta. Ö   

P1030998 Härden förberedd för utgrävning, "korsband" uppsatta. S    

P1030999 Härden förberedd för utgrävning, "korsband" uppsatta. V    

P1040001 Härden förberedd för utgrävning, "korsband" uppsatta. Ovanifrån      

P1040002 Mörkfärgningen V om härden innan utgrävning. NV  

P1040003 Mörkfärgningen V om härden innan utgrävning. N   

P1040004 Mörkfärgningen V om härden innan utgrävning. Ö   

P1040005 Mörkfärgningen V om härden innan utgrävning. V    

P1040006 Mörkfärgningen V om härden innan utgrävning. Ovanifrån      

P1040025 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 1. V    

P1040026 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 1. V    

P1040027 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 1. V    

P1040029 Härden, kvadrant Söder efter kontextuell utgrävning. S    

P1040030 Härden, kvadrant Söder efter kontextuell utgrävning. Ö   

P1040031 Härden, kvadrant Söder efter kontextuell utgrävning. Ovanifrån      

P1040037 Härden, kvadrant Norr efter kontextuell utgrävning. Ovanifrån      

P1040038 Härden, kvadrant Norr efter kontextuell utgrävning. N   

P1040039 Härden, kvadranter S och N utgrävda. V    

P1040040 Härden, kvadranter S och N utgrävda. Ö   

P1040041 Härden, kvadranter S och N utgrävda. Ovanifrån      

P1040052 Härden, kvadranter S och N utgrävda. Ovanifrån      

P1040055 Härden, kvadrant S, profilbild. V    

P1040056 Härden, kvadrant S, profilbild. Ö   

P1040057 Härden, kvadrant N, profilbild. Ö   

P1031058 Härden, kvadrant N, profilbild. V    

P1031059 Härden, kvadranter S och N utgrävda. Ovanifrån      

P1031060 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 2. V    

P1031061 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 2. V    

P1031062 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 2. V    

P1031063 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 2. V    

P1031064 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 2. S    

P1031065 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 2. Ö   

P1031066 Mörkfärgningen V om härden, profilgrävd, steg 2. N   

P1031070 Härden, kvadrant Öster utgrävd. Ö   

P1031071 Härden, kvadrant Öster utgrävd. Ö   

P1031072 Härden, samtliga kvadranter utgrävda, profilarmar kvarlämnade Ö   

P1031074 Härden, kvadrant N utgrävd, profilbild. NÖ   

P1031075 Härden, kvadrant N utgrävd, profilbild. NV   

P1031076 Härden, samtliga kvadranter utgrävda, profilarmar kvarlämnade N   

P1031079 Härden, kvadrant väster, profilbild. NV   

P1031080 Härden, kvadrant väster, profilbild. SÖ  

P1031081 Härden, samtliga kvadranter utgrävda, profilarmar kvarlämnade Ö   

P1031082 Härden, kvandrant söder, utgrävd. S    

P1031083 Härden, kvandrant söder, utgrävd. S    

P1031084 Härden, kvandrant söder, utgrävd. S    

P1031085 Härden, samtliga kvadranter utgrävda, profilarmar kvarlämnade S    

P1031086 Härden samt 2, utgrävda i helhet. V    

P1031087 Härden samt 2, utgrävda i helhet. Ö   
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P1031088 Mörkfärgningen V om härden. S    

P1031089 Mörkfärgningen V om härden. S    

P1040100 Härden samt 2, utgrävda i helhet. Ö   

P1040112 Mörkfärgningen V om härden, östra stenen avlägsnad. Ö   

P1040115 Mörkfärgningen V om härden, östra stenen avlägsnad. N   

P1040116 Mörkfärgningen V om härden, östra stenen avlägsnad. Ö   

P1040117 Mörkfärgningen V om härden, östra stenen avlägsnad. S    

P1040125 Härden, kvadrant söder, vissa stenar avlägsnade, profilbild. SÖ  

P1040126 
Mörkfärgningen V om härden, båda stenarna avlägsnade, 
profilbild. Ö   

P1040127 Mörkfärgningen V om härden, båda stenarna avlägsnade. Ovanifrån      

P1040128 
Mörkfärgningen V om härden, båda stenarna avlägsnade. Mörkt 
område under stenar. Ovanifrån      

P1040129 Helschaktsbild efter grävning är avslutad.  Ö   

P1040130 Helschaktsbild efter grävning är avslutad.  N   

P1040131 Helschaktsbild efter grävning är avslutad.  V    

P1040132 Helschaktsbild efter grävning är avslutad.  S    

P1040137 Helschaktsbild efter återställning Ö   

P1040134 Helschaktsbild efter återställning S    

P1040135 Helschaktsbild efter återställning V    

P1040136 Helschaktsbild efter återställning N   

   

Schakt 3   

Fotonr Beskrivning Riktning från 

P1030897 Hela schaktet, avtorvning V 

P1030898 Hela schaktet, avtorvning S 

P1030899 Hela schaktet, avtorvning Ö 

P1030926 Hela schaktet, ytrensning N 

P1030927 Hela schaktet, ytrensning V 

P1030929 Hela schaktet, ytrensning S 

P1030930 Hela schaktet, ytrensning Ö 

P1030931 Härden, ytrensning V 

P1030932 Härden, ytrensning S 

P1030933 Härden, ytrensning V 

P1040045 Mörkfärgning vid östra schaktkanten, 5 cm nedgrävt V 

P1040046 Härden, omgivningen nedgrävd 5 cm N 

P1040047 Härden, omgivningen nedgrävd 5 cm V 

P1040048 Härden, omgivningen nedgrävd 5 cm ovan 

P1040049 Härden, omgivningen nedgrävd 5 cm S 

P1040050 Härden, omgivningen nedgrävd 5 cm Ö 

P1040051 Härden, omgivningen nedgrävd 5 cm N 

P1040067 Östra schaktkanten, profilschakt grävs, mörkfärgning till vänster V 

P1040068 Östra schaktkanten, profilschakt grävs, mörkfärgning V 

P1040069 Norra schaktkanten, profilschakt grävs, kokgrop till höger V 

P1040118 Härden, härdfyllingen bortgrävd, profilbank ligger kvar V 

P1040119 Härden, härdfyllingen bortgrävd, profilbank ligger kvar S 

P1040120 Härden, härdfyllingen bortgrävd, profilbank ligger kvar Ö 

P1040121 Härden, härdfyllingen bortgrävd, profilbank ligger kvar N 

P1040122 Härden, härdfyllingen bortgrävd, profilbank ligger kvar ovan 

P1040135 Härden, tvärprofil friläggs på östra sidan Ö 

P1040136 Härden, tvärprofil friläggs på östra sidan Ö 

P1040141 Östra schaktkanten, profilschaktet färdigt, kokgropens vall V 

P1040142 Östra schaktkanten, mörkfärgning i profil V 

P1040143 Östra schaktkanten, den södra delen av profilen V 

P1040147 Norra schaktkanten, profilschaktet färdigt, kokgrop till höger   S 

P1040148 Norra schaktkanten, del av profil   S 

P1040149 Norra schaktkanten, del av profil, kokgrop till höger   S 
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P1040150 Hela schaktet med färdiga profilschakt klängs kanterna.  V 

P1040151 Hela schaktet med omgivning S 

P1040152 Hela schaktet Ö 

P1040153 Hela schaktet NV 
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Bilaga 5. 14C-rapport 
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Härd 1, kalibreringsdiagram för kol-14 datering  

 

 

Härd 2, kalibreringsdiagram för kol-14 datering  
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