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Sammanfattning 
Inför Trafikverkets planer på att flytta en ca 500 m lång sträcka av väg 632 i Baggböle, Umeå 
kommun, har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk förundersökning av 
fornlämningarna RAÄ Umeå socken 876 (kulturlager) och RAÄ Umeå socken 877 (härd?). 
Inom vägområdet gjordes även en kompletterande utredning.  
 
Utredningsområdet utgjordes huvudsakligen av en brant slänt som sluttade mot SV-SSV, ned 
mot Umeälven. Vid provgropsgrävning framkom glas, porslin, tegel och metallskrot, men inget 
av antikvariskt intresse. Fynden återdeponerades efter avslutad utredning. Förutom 
provgropsgrävning genomfördes även en dokumentation av en jordkällare som låg i 
utredningsområdets mitt. Efter avslutad arkeologisk utredning anser Västerbottens museum att 
inga fortsatta antikvariska åtgärder behöver genomföras.   
 
RAÄ Umeå socken 876 utgjordes av ett tunt kulturlager som var ca 13,3 x 5 m (NNÖ-SSV), 
samt upp till ca 0,02 m tjockt. I kulturlagret framkom enstaka fynd i form av två järnfragment 
samt ett bränt rörbensfragment från däggdjur. Vid utredningen år 2017 framkom fynd i och 
runt kulturlagret som typologiskt kunde dateras till 1700–1800-tal. Då fyndmaterialet från 
förundersökningen år 2018 var ytterst begränsat gick det inte att få fram någon ytterligare 
information eller datering av kulturlagret. 
 
Lämningen övergick i ett mörkbrunt lager, som troligen bestod av kulturlagret upplandat med 
ett äldre matjordslager. Det mörkbruna lagret var ca 8,5 x 4 m (NNÖ-SSV) och ca 0,1 m 
tjockt. I lagret framkom två mindre bitar av tegel och små brända ben. I den SÖ kanten fanns 
ett störhål liknande de som påträffades vid den arkeologiska utredningen år 2017. Det 
uppblandade matjordslagret övergick i SÖ till ett ljusare äldre matjordslager, även det ca 0,1 m 
tjockt, som fortsatte in under schaktkanten. I det äldre matjordslagret framkom ett bränt ben, 
glas, en ev. hästskosöm och ett järnfragment.  
 
Historiska kartan från 1871 över storskifte på inägor syns tre kluster som skulle kunna vara 
humleodling. Även störhålen som har påträffats kan härröra från det eftersom humle 
traditionellt har odlats på störar. Det går dock inte att avgöra om kulturlagret har med 
humleodling att göra då det makroprov som har analyserats inte innehöll något som indikerar 
det. 
 
RAÄ Umeå socken 877 var registrerad som en eventuell härdbotten, oval, ca 0,7 x 0,6 m 
(ÖSÖ-VNV) och upp till 0,1 m djup. Vid förundersökningen undersöktes den kvarvarande 
delen av anläggningen och det kunde då konstateras att lämningen utgjorde resterna efter en 
bränd stubbe. Efter avslutad förundersökning, anser Västerbottens museum att inga fortsatta 
åtgärder behöver för fornlämningarna RAÄ Umeå socken 876–877 vidtas.  
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Inledning 
Trafikverket planerar att flytta väg 632 (Sockenvägen) längs en ca 500 meter lång sträcka inom 
Baggböle, Umeå kommun (se fig. 1–2). Syftet med projektet var att säkra vägens funktion och 
förhindra att den eroderar ut i slänten på Sockenvägens västra sida. Vid en arkeologisk 
utredning som genomfördes år 2017 (Sundström 2018) påträffades fornlämningarna RAÄ 
Umeå socken 876 (kulturlager) och RAÄ Umeå socken 877 (härd?), på Sockenvägens östra 
sida (se fig. 2). I samband med Trafikverkets fortsatta projektplanering tillkom ytterligare ytor 
som ska användas vid etablering och som därför behövde utredas.  
 
Med anledning av Trafikverkets planer har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk 
förundersökning av fornlämningarna RAÄ Umeå socken 876 och 877, samt en kompletterande 
utredning inom fastigheterna Baggböle 1:9 och 9:1. Det arkeologiska arbetet har skett efter 
beslut av Länsstyrelsen Västerbotten (431-2721-2018), enligt 2 kap. 11 och 13 § KML. 
 

 
Fig.1. Den arkeologiska utredningen samt förundersökningen genomfördes i Baggböle, ca 7 km väster om Umeå 
centrum.  
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Fig. 2. Utredningsområdet låg på den västra sidan om väg 632, medan förundersökningsområdena låg öster om nyss 
nämnda väg. 

Områdesbeskrivning 
Utredningsområdet låg på västra sidan om väg 632 (Sockenvägen) och var ca 4117 kvm stort 
(se fig. 2–3). Området utgjordes huvudsakligen av en brant slänt som sluttade mot SV-SSV, ned 
mot Umeälven. Det aktuella området låg ca 10–40 m. ö. h. och bestod av sandig skogsmark, 
bevuxen med sly samt björk och större barrträd. 
 
Förundersökningsområdet var uppdelat på två olika områden. Det norra området var ca 2124 
kvm stort och omgav kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 (se fig. 2 och 4). Det södra 
undersökningsområdet var ca 53 kvm stort och inom området låg den eventuella härden RAÄ 
Umeå socken 877 (se fig. 2 och 5). Båda förundersökningsområdena låg inom åkermark eller 
överväxt åkermark (gräsmatta) mellan 30–40 m. ö. h. Under matjordslagret bestod jordmånen 
av sandig mark, med finare sand i det norra förundersökningsområdet medan det södra 
innehöll ett större inslag av grus och mindre stenar.  
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Fig. 3. Utredningsområdet låg på västra sidan om väg 632, fotat från SÖ. Foto: Tone Hellsten, Västerbottens 
museum 
 
 

 
Fig. 4. Norra förundersökningsområdet, fotat från SÖ. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 
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Fig. 5. Södra förundersökningsområdet, fotat från SV. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 

Fornlämningsbild 
Kulturlagret Umeå socken 876 och den eventuella härden RAÄ Umeå socken 877 registrerades 
vid en arkeologisk utredning i området år 2017 (Sundström 2018). Baggböle är en medeltida 
by, som vid mitten av 1500-talet hade sex jordägare. På den geometriska kartan från år 1693 
fanns fyra gårdar utmärkta. Ett av dessa hemman bör motsvara dagens fastighet Baggböle 1:9 
(Löfgren et al. 1984), inom vilken kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 påträffades. Vid den 
arkeologiska utredningen år 2017 antogs kulturlagret utgöra spåren efter en medeltida eller 
historisk bebyggelse (Sundström 2018). På laga skifteskartan från år 1876 syntes en byggnad 
ligga i den södra kanten på det norra förundersökningsområdet, ca 20 m SÖ om 
fornlämningen RAÄ Umeå socken 876. Vid en genomgång av historiska kartor över Baggböle 
by, kunde dock inga spår efter byggnader konstateras i området för kulturlagret.  
 
Den eventuella härdresten RAÄ Umeå socken 877 hade vissa likheter med lämningar som 
påträffades inom den närliggande bronsåldersboplatsen RAÄ Umeå stad 479:1. Boplatsen, som 
undersöktes mellan åren 2012–2013 (Johansson et al samt Granholm et al), ligger ca 320 m SÖ 
om den eventuella härden.  
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Syfte och målsättning 
Syftet med den kompletterande utredningen var att fastställa huruvida okända forn- eller 
kulturlämningar skulle beröras av Trafikverkets planerade exploatering, samt att i 
förekommande fall beskriva lämningarna. Utredningens ambitionsnivå var hög för att kunna 
resultera i ett fullgott underlag för länsstyrelsens vidare bedömning i förhållande till 
kulturmiljölagen. Utredningen skulle speciellt avgöra om kulturlagret fortsatte på den västra 
sidan om väg 632. 
 
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att fastställa och beskriva fornlämningarnas 
karaktär, datering, utbredning och sammansättning. Även förundersökningens ambitionsnivå 
var hög, för att kunna resultera i ett bra underlag inför ett eventuellt beslut om fortsatta 
antikvariska åtgärder. Som mest skulle 50 % av kulturlagret undersökas och den resterande 
delen av den eventuella härden skulle dokumenteras och analyseras. 

Metod och genomförande 
På grund av den sluttande terrängen inom utredningsområdet, var det inte möjligt att använda 
grävmaskin vid utredningen. I stället grävdes provgropar på de platser där det ansågs lämpligt 
för att utreda eventuella förekomster av fynd, kulturlager etc. Provgroparna dokumenterades 
och lades sedan igen. 
 
Vid förundersökningen togs ytstora schakt upp vid kulturlagret (RAÄ Umeå socken 876) och 
den eventuella härden (RAÄ Umeå socken 877) med hjälp av grävmaskin. Schaktningen 
genomfördes skiktvis och den upptagna ytan grovrensades för hand med skyffel. Schakten 
grävdes ställvis djupare för att säkerställa att det inte förekom några översandade anläggningar 
i djupled. Den eventuella härden profilgrävdes i samband med den arkeologiska utredningen år 
2017. Vid förundersökningen år 2018 togs den resterande delen av lämningen fram med 
grävmaskin och provtogs. Efter framtagning av kulturlagret (med grävmaskin), finrensades 
detta och omkringliggande ytor med skärslev.  
 
Samtliga schakt, anläggningar, provgropar, fynd och prover inom utrednings- och 
förundersökningsområdena mättes in med RTK-GPS i projektion SWEREF 99 TM. Mätdatan 
bearbetades därefter vidare i ArcGIS. Fotodokumentation genomfördes med digitalkamera och 
omfattar översiktsbilder av undersökningsområdet samt dokumentation av upptagna ytor, 
kulturlager, anläggningar och provgropar. Även beskrivningar över schakt, anläggningar, 
provgropar och kulturlager samt tabeller över fynd och foton har upprättats. Både analogt och 
digitalt dokumentationsmaterial förvaras vid Västerbottens museum efter avslutat arbete. 
 
I samband med efterarbetet gjordes ett urval av vilka fynd som skulle sparas och magasineras 
på Västerbottens museum i avvaktan på fyndfördelning. Urvalsprocessen startade redan i fält 
och har skett utifrån Västerbottens museums insamlingspolicy angående arkeologiska fynd. 
Bulkfynd, fynd som saknar relevans, oidentifierbara fragment mm är exempel på fynd som 
gallras bort i samband med fyndhanteringen.  

Igenläggning 
Provgroparna som upptogs vid utredningen, fylldes igen direkt efter genomförd 
dokumentation. De ytor som frilades i samband med förundersökningen lades igen och 
fotodokumenterades efter avslutat fältarbete.  
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Resultat 

Utredning  
På grund av den branta terrängen i utredningsområdet kunde inte grävmaskinen användas för 
att gräva sökschakt. Istället genomfördes provgropsgrävning inom utredningsområdet. På 
grund av de terrängmässiga förhållandena, upptogs endast tre provgropar (se fig. 6–7). Vid 
provgropsgrävningen framkom glas, porslin, tegel och metallskrot, men inget av antikvariskt 
intresse. Fynden återdeponerades efter avslutad utredning. Någon fortsatt förekomst av 
kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 kunde inte konstateras inom utredningsområdet. 
 
Inom utredningsområdet fanns en jordkällare, som låg precis mellan väg 632 och sluttningen 
ner mot Umeälven i SV (se fig. 6, 8–9). Jordkällaren var ca 18 x 7 m (NNV-SSÖ) och ca 2 m 
hög, med ingång i SSÖ. Invändigt var jordkällaren uppbyggd av cement/betong som utvändigt 
var övertäckt med jord och torv. Jordkällaren var beväxt med gräs, bärris och liljekonvaljer.  
 

 
Fig. 1. Översikt över utredningsområdet med jordkällare och provgropar 
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Fig. 8. I utredningsområdet fanns en jordkällare. Fotad från   
SSÖ. Fotograf: Tone Hellsten, Västerbottens museum  
 
 
 
 

 

Fig. 7. Provgrop 1, profil. Fotad från NÖ. Fotograf:  

Tone Hellsten, Västerbottens museum 
 
 

 
Fig. 9. Jordkällare, foto från ÖSÖ. Fotograf: Tone Hellsten, Västerbottens museum 
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Förundersökning 
RAÄ Umeå socken 876, Kulturlager 
I det norra förundersökningsområdet upptogs en ca 260 kvm stor yta med grävmaskin för att 
undersöka kulturlagret RAÄ Umeå socken 876. Kulturlagret låg SV om en gård och marken 
där anläggningen låg utgjordes av gräsmatta (se fig. 4 och 10). Direkt under gräset finns ett 
matjordslager, ca 0,25–0,35 m tjockt, och under detta ett upp till 0,15 m tjockt lager sand. Vid 
utredningen år 2017 antogs sandlagret vara ett resultat av översandning, men vid 
förundersökningen år 2018 kunde konstateras att det förmodligen har funnits en mindre 
svacka på platsen. Denna svacka har vid något tillfälle fyllts igen med sand för att på detta vis 
plana ut ytan. Gården med tillhörande mark har funnits i den nuvarande ägarens familj sedan 
slutet av 1800-talet. Den nuvarande markägaren har inte påfört sandmaterialet och har inte 
heller någon kännedom eller uppgift om att tidigare markägare tillfört sanden. 
 
Under sandlagret framkom ett tunt kulturlager, RAÄ Umeå socken 876, som var ca 13,3 x 5 m 
(NNÖ-SSV), samt upp till ca 0,02 m tjockt (se fig. 10–11). Kulturlagret syntes som ett 
mörkbrunt till svart lager med inslag rostfärgad sand samt en del sot/kol. I kulturlagret 
framkom enstaka fynd i form av ett bränt ben och två järnfragment. Det brända benet 
skickades in för bedömning till Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet i Stockholm, men 
benet gick inte att identifiera närmare än att det rörde sig om ett rörbensfragment från 
däggdjur (se bilaga 4). Då det brända benet var alltför litet så gick det inte att datera. Vid 
förundersökningen togs ett makroprov i den S delen av kulturlagret (se fig. 10). Makroprovet 
skickades in för analys till Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå, men endast små kolfragment 
och recent växtmaterial påträffades (se bilaga 5). Vid utredningen år 2017 framkom fynd i och 
runt kulturlagret som typologiskt kunde dateras till 1700–1800-tal. Dessa bestod av tegel, 
keramik, glas, brända och obrända ben samt spik. Då fyndmaterialet från förundersökningen 
år 2018 var ytterst begränsat gick det inte att få fram någon ytterligare information eller 
datering av kulturlagret utöver det som framkom vid utredningen 2017.  
 
I direkt anslutning till lämningen fanns ett mörkbrunt lager som troligen bestod av kulturlagret 
upplandat med ett äldre matjordslager (se fig. 10–11). Det mörkbruna lagret var ca 8,5x4 m 
(NNÖ-SSV) och ca 0,1 m tjockt. I lagret framkom två mindre bitar av tegel och små brända 
ben. I den SÖ kanten fanns ett störhål (gärdsgårdsstör?) liknande de som påträffades vid den 
arkeologiska utredningen år 2017. Det gick inte att skönja någon struktur eller konstruktion 
bland påträffade störhålen. Vid utredningen år 2017 syntes ingen skillnad mellan kulturlagret 
och det mörkbruna (uppblandade) lagret. Därför antogs fornlämningen vara mer omfattande 
än vad som sedan kunde konstateras under förundersökningen. I och med att större 
sammanhängande ytor togs upp vid förundersökningen blev det tydligare att det var skillnader 
mellan de olika lagren, som inte syntes vid utredningen. Det uppblandade matjordslagret 
övergick i SÖ till ett ljusare äldre matjordslager, även det ca 0,1 m tjockt, som fortsatte in 
under schaktkanten (se fig. 10). I det äldre matjordslagret framkom ett bränt ben, glas, en ev. 
hästskosöm och ett järnfragment. Efter att de olika lagren rensats fram och dokumenterats 
schaktades ytan delvis ned ytterligare 0,2 m för att säkerställa att det inte fanns några 
underliggande anläggningar och/eller strukturer (se fig. 10 och 14). Inga fyndigheter gjordes i 
samband med nedschaktningen. 
 
På historiska kartan från 1781 över storskifte på inägor finns på platsen tre kluster utritade, 
varav det nordliga ligger på samma plats som RAÄ Umeå socken 876. På den historiska kartan 
från 1701, Geometrisk avmätning, över Ön i centrala Umeå syns liknande kluster med notering 
om att det är humlegårdar. Detta skulle kunna vara fallet även här. De störhål som har 
framkommit vid både utredning 2017 och förundersökning 2018 kan då möjligen vara rester 
efter humleodling eftersom humle traditionellt har odlats på störar (fig. 12 och 13). Det går 
dock inte att säga om kulturlagret är en rest från eventuell humleodling på platsen.  
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Fig. 10. Översikt över kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 

 

 
Fig. 11. Kulturlager, RAÄ Umeå socken 876, efter framrensning, fotat från NV. Foto: Tone Hellsten, Västerbottens 
museum 
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Fig. 12. Historiska karta från 1781 med eventuell humlegård inringad. 

 

 
Fig. 13. Störhål som påträffades vid undersökningarna 2017 och 2018 
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Fig. 14. Det norra undersökningsområdet efter nedschaktning. Fotat från  
SSÖ Foto: Ellinor Johansson, Västerbottens museum 
 

RAÄ Umeå socken 877, Härd? 
År 2017 registrerades RAÄ Umeå socken 877 som en eventuell härdbotten, oval, ca 0,7 x 0,6 
m (ÖSÖ-VNV) och upp till 0,1 m djup. Den förmodade härdresten syntes som en oval kollins 
med en 0,4 x 0,28 m ljusare brun färgning i mitten bestående av mjäla. Anläggningen 
delundersöktes och resterande del täcktes över efter avslutat fältarbete. Den kvarvarande delen 
togs fram i samband med den arkeologiska förundersökningen år 2018 och området NÖ om 
anläggningen öppnades upp med hjälp av grävmaskin (se fig. 15 och 17). Den öppnade ytan 
var ca 54 kvm stor. I samband med avbaningen framkom formationer, liknande den eventuella 
härdbottnen. Vid närmare undersökning av formationerna framkom rester av förmultnat trä 
och rötter, vilket visade att det rörde sig om rester efter brända stubbar (se fig. 16). Med detta 
som bakgrund så undersöktes resterande del av RAÄ Umeå socken 877 närmare och det 
konstaterades att även denna utgjordes av en naturlig formation. Det brända ben som 
påträffades i samband med utredningen år 2017, kom sannolikt från det ovanliggande 
matjordslagret och har förmodligen följt med rötterna ned. Det eventuella nätsänket som sedan 
tidigare påträffats i anslutning till RAÄ Umeå socken 877 har efter närmare undersökning 
bedömts som en naturligt formad sten.  
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Fig. 15. Undersökningsområde vid den eventuella härden RAÄ Umeå socken 877 

 

 
Fig. 16. Nina undersöker en av de naturliga formationerna som framkom vid schaktning. Foto: Ellinor Johansson 
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Fig. 17. Översikt över södra förundersökningsområdet. Till höger i bild syns RAÄ Umeå socken 877. Fotat från 
ÖNÖ. Foto: Ellinor Johansson 

Slutsats 
Inom utredningsområdet dokumenterades en jordkällare, men i övrigt påträffades inget av 
antikvariskt intresse. Då jordkällaren har dokumenterats, anser Västerbottens museum att det 
inte behövs några fortsatta arkeologiska insatser i området. 
 
Resultatet från förundersökningen har visat att kulturlagret inte var så omfattande som man 
först antog efter utredningen 2017. Då endast en typologisk datering kunde göras efter 
utredningen var förhoppningen att få fram daterbart material för c14 under 
förundersökningen. Den typologiska dateringen från 2017 indikerade att kulturlagret var från 
ca 1700-tal. De fynd som kom fram i det kvarvarande kulturlagret 2017 och 2018 ger 
indikation på att det kan göra sig om 1700-tal, kanske tidigt 1800-tal, som man antog vid 
utredning. Tyvärr framkom inget material som kunde dateras med hjälp av C14-metoden. Vid 
undersökningarna av boplats RAÄ Umeå socken 352 (L1937:8069) inom Västra länken-
projektet framkom ett kulturlager som daterades till medeltid. Dessa två lager är snarlika 
varandra, men RAÄ Umeå socken 352 innehöll en större mängd fynd i form av bränd lera, 
brända ben och obrända ben (Granholm et al.). 
 
Enligt historiska kartan 1693 och 1870 finns en gård i direkt närhet och kartan från 1781 över 
storskifte visar eventuell humleodling på platsen. Kulturlagret är förmodligen rester efter 
aktiviteter som har med gården att göra. De störar som har hittats i kulturlagret hör troligen 
till humleodling på platsen, men kulturlagret härrör möjligtvis till en annan typ av aktivitet. 
 
Västerbottens museum anser att matjordslagren i anslutning till kulturlagret bedöms inte 
behöva undersökas närmare och kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 är tunt och inte så 
omfattande och redan analyserat så mycket som det går. Därför anser Västerbottens museum 



15 
 

att inga ytterligare åtgärder behöver genomföras. Båda lämningarna kan betraktas som 
undersökta och borttagna.  
 

Utvärdering 
Den arkeologiska förundersökningen samt kompletterande utredningen genomfördes i 
huvudsak enligt uppställd undersökningsplan.  
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Fyndlista Bilaga 1

Fnr Typ Material Magasineras N E Z Mått (lxbxh mm) Vikt (g) Antal Fornlämning Anmärkning
F28 Hästskosöm Järn Nej 7088944,93 752393,85 38,29 34,31x13,19x6,86 7,0 1 Umeå socken 876 I äldre matjordslager

F29 Brända ben Ben Ja 7088948,34 752394,11 38,26 11,52x4,21x2,50 <0,1 1 Umeå socken 876 I äldre matjordslager

F30 Fönsterglas Glas Nej 7088948,24 752394,10 38,25 3,3 2 Umeå socken 876 I äldre matjordslager

F31 Brända ben Ben Ja 7088948,73 752394,04 38,26 6,83x5,17x4,09 <0,1 1 Umeå socken 876 I utblandat kulturlager

F32 Brända ben Ben Ja 7088948,89 752391,93 38,35 <0,1 2 Umeå socken 876 I utblandat kulturlager

F33 Järnfragment Järn Nej 7088953,79 752390,40 38,56 3,55 2 Umeå socken 876 I kulturlagret

F34 Brända ben Ben Ja 7088953,35 752389,43 38,60 8,59x7,86x2,58 <0,1 1 Umeå socken 876 I kulturlagret

F35 Järnfragment Järn Nej 7088954,98 752394,24 38,41 39,16x12,68x11,99 10,30 1 Umeå socken 876

F36a Tegel Tegel Nej 7088963,35 752388,50 38,94 4,65 1 Umeå socken 876

F36b Rödgods Rödgods Ja 7088963,35 752388,50 38,94 5,40 1 Umeå socken 876

F37 Järnfragment Järn Nej 7088942,33 752394,33 38,27 21,45x10,94x8,64 1,80 1 Umeå socken 876 I äldre matjordslager

F38 Tegel Tegel Nej 7088951,69 752391,74 38,24 64,94x41,77x32,22  127,7 1 Umeå socken 876 I utblandat kulturlager



Fotolista Bilaga 2

Bildnummer Doktyp Foto från Beskrivning Fotograf
VBM DB 434_01 Plan NNV Provgrop 3 inom utredningsområdet TH

VBM DB 434_02 Profil NNV Provgrop 3 inom utredningsområdet TH

VBM DB 434_03 Profil NÖ Provgrop 1 inom utredningsområdet TH

VBM DB 434_04 Översikt SÖ Det norra förundersökningsområdet innan schaktning NG

VBM DB 434_05 Översikt VSV Det norra förundersökningsområdet innan schaktning NG

VBM DB 434_06 Översikt NV Det norra förundersökningsområdet innan schaktning NG

VBM DB 434_07 Översikt SSÖ Jordkällare, ingång. Inom utredningsområdet TH

VBM DB 434_08 Översikt NNÖ Baksidan av jordkällaren TH

VBM DB 434_09 Översikt ÖSÖ Jordkällare inom utredningsområdet TH

VBM DB 434_10 Arbetsbild SÖ Ellinor och Nina schaktar inom förundersökningsområdet TH

VBM DB 434_11 Översikt SSÖ Utredningsområdet SV om väg 632 TH

VBM DB 434_12 Översikt ÖSÖ Utredningsområdet SV om vägen 632, slänten TH

VBM DB 434_13 Översikt NÖ Brant parti i NNV delen av utredningsområdet TH

VBM DB 434_14 Översikt NNV NNV delen av utredningsområdet TH

VBM DB 434_15 Arbetsbild NV Ellinor och Nina schaktar vid kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 TH

VBM DB 434_16 Översikt S Tone rensar kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 EJ

VBM DB 434_17 Översikt NÖ Nina rensar vid kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 TH

VBM DB 434_18 Översikt NNV Ellinor rensar vid det utblandade kulturlagret söder om RAÄ 

Umeå socken 876

TH

VBM DB 434_19 Översikt S Nina rensar vid kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 TH

VBM DB 434_20 Översikt SV Kulturlagret RAÄ Umeå socken 876 TH

VBM DB 434_21 Arbetsbild Tone dokumenterar kulturlagret genom beskrivning EJ

VBM DB 434_22 Arbetsbild Nina mäter EJ

VBM DB 434_23 Översikt SV Det södra förundersökningsområdet innan schaktning NG

VBM DB 434_24 Översikt NNÖ Det södra förundersökningsområdet innan schaktning NG

VBM DB 434_25 Arbetsbild SV Nina schaktar i området för RAÄ Umeå socken 877 EJ

VBM DB 434_26 Arbetsbild SV Nina studerar en formation liknande RAÄ Umeå socken 877 EJ

VBM DB 434_27 Översikt ÖNÖ Södra förundersökningsområdet med den undersökta 

fomrationen i förgrunden

EJ

VBM DB 434_28 Översikt NV Södra förundersökningsområdet med undersökta formationer 

liksom RAÄ Umeå socken 877 (till höger i bild)

EJ

VBM DB 434_29 Arbetsbild Fredrik lägger igenom det södra undersökningsområdet EJ

VBM DB 434_30 Översikt SÖ Södra undersökningsområdet efter igenläggning EJ

VBM DB 434_31 Översikt NV Södra undersökningsområdet efter igenläggning EJ

VBM DB 434_32 Arbetsbild Tone mäter och Nina gräver EJ

VBM DB 434_33 Översikt SSÖ Nedschaktad yta inom norra förundersökningsområdet EJ

VBM DB 434_34 Översikt SSÖ Nedschaktad yta inom norra förundersökningsområdet EJ

VBM DB 434_35 Översikt NNV Nedschaktad yta inom norra förundersökningsområdet EJ

VBM DB 434_36 Översikt NNV Det norra förundersökningsområdet efter igenläggning EJ

VBM DB 434_37 Översikt SSÖ Det norra förundersökningsområdet efter igenläggning EJ
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Granskning av osteologiskt fynd ur ett kulturlager från historisk tid i  
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Slutsats: 

 

Platsen undersöktes 2018 av Västerbottens museum under ledning av Nina Granholm och Ellinor 

Johansson. Vid undersökningen av ett kulturlager tillvaratogs ett benfynd, F34 som påträffades i 

kulturlagret.  

 

Fragmentet (0.18 g) går ej att identifiera närmare än att det är ett rörbensfragment från däggdjur, 

dock inte från människa. 

 

 

2019-02-01. 

Carina Olson 
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Makrofossilanalys av ett prov från ett kulturlager inom 
Baggböle, RAÄ Umeå socken 876, Västerbotten 
 
Ivanka Hristova och Sofi Östman  
 
Bakgrund 
Ett kulturlager inom RAÄ Umeå socken 876 har undersökts av Västerbottens Museum som en 
del av Trafikverkets planer för väg 632 i Baggböle. Kulturlagret var ca 13,3x5 m (NNÖ-SSV), 
samt upp till ca 0,02 m tjockt. Kulturlagret låg under ett sandlager och syntes som ett mörkbrunt 
till svart lager med inslag av orangea fläckar samt en del sot/kol. Vid undersökningen framkom 
fynd i form av ett bränt ben och två järnfragment. I den S delen av kulturlagret togs ett 
makrofossilprov.  
 
De huvudsakliga frågeställningarna för analysen är att få fram kunskap om vad kulturlagret 
består. Innehåller det matrester, vardagsskräp, spår efter gödsel eller något annat som kan 
berätta vad platsen en gång har använts till? Finns det något daterbart material i kulturlagret 
som gör att det kan dateras? Det brända benet som påträffades i kulturlagret var alltför 
fragmenterat för att kunna dateras. 
 
Kontaktperson har varit Ellinor Johansson och ansvarig institution Västerbottens Museum.  

 
Provbehandling 
Innan analys förvaras provet i torkrum (+30°) tills all fukt försvunnit. Provets volym mäts innan 
materialet vattensållas och floteras med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Materialet genomsöks och 
förkolnade växtmaterial artbestäms under stereolupp med hjälp av referenslitteratur för 
sädesslag (Jacomet, 2006) och växters frön (Cappers, Bekker, & Jans, 2006) samt laboratoriets 
referenssamling. Materialet analyseras arkeobotaniskt. Enbart förkolnat material tillvaratags 
och analyseras arkeobotaniskt. Övrigt makrofossilt material såsom träkol, ben och snäckor 
plockas ut och presenteras tillsammans med det botaniska materialet. Mängden träkol 
uppskattas efter en tregradig skala där X innebär obefintligt/ytterst lite träkol och XXX innebär 
att hela provet/mer än ca 75% består av träkol. Analys utförd av Ivanka Hristova. 
 

Resultat 
18_0061_0001 
Provet mätte 2,7 L innan flotering och efter vattensållning och flotering återstod 35 ml för 
analys. Materialet utgörs mestadels av oförkolnade växtrester och rotdelar. Ett antal 
jordgryn/cenococcum kunde plockas fram men grupperas tillsammans med det recenta, 
oförkolnade materialet. Det enda förkolnade material som gick att finna var några väldigt små 
kolfragment. Storleken gör att de inte går att artbestämma och mängden är för liten för att sända 
dem oidentifierade till datering.  
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Då det brända ben som tidigare framkommit vid undersökningen var väldigt fragmenterat och 
resultatet av den makrofossila analysen var så pass sparsam kan vi konstatera att bevaringen i 
detta lager inte varit fördelaktig för eventuella fynd som hjälper oss att tolka lagret.  
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