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Rapport över arkeologisk provtagning  
av förmodad skärvstenshög, Nysätra socken, 

Robertsfors kommun,  Västerbottens län.

Inledning 
För att med säkerhet kunna klassificera och datera en förmodad skärvstenshög 
och därmed även öka förståelsen för det omkringliggande kulturlandskapet har en 
provtagning av nämnda anläggning utförts.
 
Bakgrund 
Åldern på ortnamnet Hertsånger, Robertsfors kommun har länge diskuterats och an-
tas härstamma från järnåldern. 
I Gustav Wasas jordebok från 1543 har byn 10 åbor och på kartan över storskiftet 
1774 syns 7 gårdar och ett torp i byn. 
När man för några år sedan röjde för ett nytt naturbete i byn framträdde ett ålder-
domligt kulturlandskap.  

 

Undersökningsområdet 
Den provtagna lämningen ligger ca 10 meter över och 3 km från havet i en svag 
sydvästsluttning. Området används idag som betesmark. Platsen är belägen på norra 
sidan av Hertsångersälven. Marken utgörs av morän som gränsar mot bördigare 
sedimentjord. Platsen låg under slutet av järnåldern och medeltiden vid en relativt 
smal havsvik som senare blev till Hertsångerälven, vilken fortfarande mynnar i 
havet. Efterhand när uppgrundningen fortsatte borde området kring viken/ån utgjort 
ett område med bra naturslåttermarker, vilka gödslades under vårfloden (vilket i viss 
mån sker än idag).

                                                                                                

Naturbetet i Hertsånger.
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Fornlämningsbild 
Inom ett område som sträcker sig från Hertsångerälven till Skäran by och ut till 
havet är idag 41 gravar kända (några är ännu inte registrerade). Gravarna ligger 
spridda på nivåer mellan 50 m ö h till 10 m ö h. Här finns också ett gravfält med 27 
stensättningar. Till detta kommer ett antal ”möjliga” gravar.

I Skäran finns ett delvis undersökt boplatsområde och gravfält med dateringar från 
och med bronsålder till och med medeltid.

I området finns också tomtningar, labyrinter och gamla fiskeplatser med 
karakteristiska lämningar som husgrunder gistgårdsrösen mm. 
Området saknar helt föremålsfynd som typologiskt kan dateras till järnålder och 
medeltid.

I närområdet kring skärvstenshögen finns ett stort antal lämningar av odlingssten, av 
vilka många är helt överväxta och ålderdomliga till karaktären. Här finns också två 
”stensträngar” och några olika typer av husgrunder. 

Dokumentation och provtagning 
Anläggningen mättes in med gps, fotograferades och ritades i plan. Ett 0,6 m l, 0,2 m 
br och 0,3 m dj djup schakt grävdes med skärslev och ett jordprov och två kolprover 
samlades in. Kolproverna togs på 0,3 m djup. Ett kolprov skickades för analys.
Dokumentationen och provtagningen gjordes under viss stress beroende på ett stort 
antal ungnöt av hankön som visade stort intresse för vårt arbete.

Anläggningsbeskrivning 
Anläggning är oval till formen, 5,6 x 3,1 m (NÖ – SV) och ca 0,5 m h (räknat 
frånden nedre belägna kanten) och består av skörbrända stenar som är 0,03 – 0, 8 m 
stora.

 
Resultat

 
 

Anläggningen från SSÖ.
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Resultat 
Anläggningen bestod nästan uteslutande av skörbränd sten. Väldigt lite jord 
och annat material fanns mellan stenarna. Endast en del kol mot botten av 
anläggningen. Brända och obrända ben saknades helt. Det analyserade kolprovet 
gav åldern 1290 – 1420 e. Kr. Anläggningen bedöms vara en skärvstenshög.

Administrativa uppgifter

Undersökningsobjekt: Förmodad skärvstenshög 
Vbm dnr: 305/14 
Lst dnr: 431-3993-2014 
Ekonomisk karta: 23G 0-1 a-b 
Fastighet: Hertsånger 2:5
Dagsverken i fält: 0,5
Personal: Susanne Sundström, Västerbottens museum 
Dagsverken rapport: 1 
Undersökningsperiod: Juni 2014
Koordinatsystem: lokalt

.
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Laserscanning av området.

Karta över Hertsånger med anläggningen utmärkt.
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Skärvstenshögen är belägen  bakom björken i centrum av bilden

Möjlig grav?
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Planritning över skärvstenshög på fastigheten
Hertsånger 2:5.   Upprättad av Susanne Sund-
ström juni 2014, i skala 1:20, förminskad.
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