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Gravhög och boplatsspår i Stige, Indal

Förord

PÅ GRUND av min kära vän och
kollega Lennart Forsbergs sjukdom och bortgång 2008
gick luften ur detta märkvärdiga projekt. Lennart saknar jag mycket och
utan honom såg jag inte riktigt möjligheten att fortsätta projektet, som i så
hög grad byggde på Lennarts medverkan och närvaro, hans professionella
inställning och djupt medmänskliga och fina förhållningssätt mot alla som
han kom i kontakt med. Lennart och jag träffades första gången 1975 då vi
båda började läsa arkeologi vid Umeå universitet. Ett år senare, på vår
första utgrävning, jobbade vi fyra månader tillsammans på Riksantikvarieämbetets stora undersökning i Ödsmål i norra Bohuslän. Därefter hade vi
alltid kontakt och nu och då arbetade vi också tillsammans
i olika projekt, där det s k
Veda-projektet 1992-1996,
blev det största.
Lennart har alltså varit
mig nära i hela mitt
arkeologiska liv och han kände mig väl och jag kände honom väl.
Han lämnar ett stort tomrum.

ÅREN 2001-2004 genomfördes flera försök att återfinna platsen för den s k
Stige-skatten. Säsongerna 2003-04 även med arkeologiska undersökningar
öppna för den som ville prova på. Allmänhet och skolor skulle vara välkomna
att delta i själva grävningen. Genom PRO-föreningen och Hembygdsföreningen i Indal samt Lidens Företagarförening i Liden och deras fina nätverk, spreds via ”djungeltelegrafen” informationen om den ”öppna grävningen” ut till bygdens befolkning. Ett stort tack till alla er som lagt grunden
till att säsongerna i Stige blev så lyckade som de faktiskt blev.
ÖVER HUNDRA individer deltog genom åren på ett eller annat sätt vid undersökningarna och ibland hade vi så trevligt att ”tanterna” tog med sig stickningen
ner till grävningen för att delta i och lyssna till det som diskuterades vid hinkar och såll.

Umeå den 15 april 2010
Per H Ramqvist
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Fig 1. Karta över området kring Indal. Röda prickar är kända gravhögar enligt Riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister. Platsen för den arkeologiska undersökningen är Raä nr 36, som är den enda högen
belägen i Stige.
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Inledning och bakgrund
I ett försök att förena forskning, kulturmiljövård och
publik arkeologi inleddes en undersökning av området
kring den 1903 påträffade ”Stige-skatten” i Indal sn i
Medelpad. Enligt fornlämnigsregistret och samtida
källor gjordes fyndet på marker tillhörande Stige by.
Där finns idag en fornlämning i form av en kraftigt
sargad gravhög (Raä 36:1), vilken vi undersökte 20032004 (se nedan). Avsikten var att ta reda på sambandet
gravhög - boplats - silverdepå. Delresultat av projektet
finns publicerade av Ramqvist 2003 och 2004.
Tidigare forskning från olika delar av landet har visat dels att det föreligger ett nära samband mellan grav
och boplats (Liedgren 1992). Det är mycket ovanligt
att de samtida husen ligger mer än 100 meter från
gravhögarna. Slutsatsen gäller med bestämdhet Liedgrens undersökningar i Hälsingland och för den äldre
järnåldern (0-600 e Kr). Statistiken för den yngre järnåldern (600-1100 e Kr) är sämre, men att döma av de
undersökta mellannorrländska exemplen så gäller
samma sak på Arnäsbacken i N Ångermanland (Ramqvist 1998) och Björka i N Hälsningland (Ekman 1996).
Även ett nära samband har visats föreligga mellan silverdepå och boplats på Gotland där ett stort antal efterundersökningar gjorts (Östergren 1989). I t ex Uppland och Gästrikland är bilden inte lika tydlig, även om
där också förekommer depåfynd på boplatser
(Zachrisson 1998).
När man läser den samtida beskrivningen av hur fyndet kom i dagen den 3 september 1903 (t ex i Hammarberg 2003), då drängen Johan Amandus Norman
körde fast plogen så att han med en knyck måste lossa
den och därigenom hittade silvret, kan man kanske tro
att detta var första gången en plog kommit i kontakt
med silvergömman. Det skulle också vara teoretiskt
möjligt att allt silver togs tillvara, då silvret kanske låg i

någon form av förpackning av läder, trä e dyl. Men så
var nu inte fallet. Genom bl a Judith Persson, som vuxit
upp och verkat på hemmanet, vet vi att man under
årens lopp faktiskt påträffat mer silver på det hon kallar ”Silverknösa” (fig 2). Därför, menar vi, finns det
säkert kvar ytterligare en och annan silverbit i åkern,
som skulle göra det möjligt att återfinna den exakta
fyndplatsen.
Men varför har vi då inte hittat något efter att under
tre veckor år 2001, fyra veckor 2003 och 2004 gått med
detektor i området? Det enda svaret är väl kort och
gott att vi varit på fel ställen. Den första säsongen var
vi på den plats som med bestämdhet visades oss av
Judith Persson som ”Silverknösa”, som ligger på den
övre terrassen (fig 3). Övriga säsonger hade vi tagit till
oss informationen som gavs av kronolänsman Gustaf
Berggren i Indal, som var den som skrev fyndberättelsen 1903. Han skrev att fyndet gjordes i ett parti av
åkern där den jämnt sluttande marken brytas och stupa
brantare mot älven, vars strand låg ca 100 meter bort.
När han nämner ”brytas” avser han troligen kanterna
på de terrasser som är så vanliga särskilt längs Indalsälven. Dessa terrasser är planare partier som övergår i
rätt branta avsnitt ner till nästa terrass.
Åkern som tillhörde Stige har i det aktuella området
tre terrasser eller avsnitt där åkern kraftigt ”bryta” ner
mot älven (fig 3). Dessa är för det första ”silverknösa”
ca 270 m från älven; för det andra platsen runt graven
ca 100 m från gamla älvstranden samt för det tredje en
plats mellan dessa ca 170 m från den gamla strandlinjen. Den mest sannolika platsen för skatten är den
terrasskant som gravhögen raä 36 ligger på. Tyvärr var
det på grund av kraftig sly- och skogsvegetation alldeles omöjligt att på ett seriöst sätt gå med detektor där.
Enligt lokala uppgifter var dock denna del, ända ner
till den ursprungliga stranden, nyttjad för åkerbruk.

Gravhögen Raä 36:1

Fig 2. Silverföremål påträffade på ”Silverknösa” i Stige. Två
mynt, en halv fingerring och en spiralvriden ten. I Judith
Perssons ägo, t h en modern enkrona. Enligt fornlämningsregistret utgör dessa fynd Raä nr 113:1 i Indal sn.

Gravhögen är belägen på en brant terrasskant endast
några tiotal meter från Indalsälvens nuvarande strand,
men ursprungligen var avståndet ca 100 meter. Den
idag överdämda delen sluttade ursprungligen endast
flackt ner mot älven.
Graven har ursprungligen varit ca 8,5 meter i diameter och ca 0,7 meter hög. Den ligger på en till synes
konstgjord terrass som bäst framträder i N. Direkt N
om denna terrass vidtar en ravin som avskiljer byarna
Stige och Bjällsta (fig 1). Från älvsidan ter sig gravhögen rejält stor och runt dess bevarade del uppträder
med jämna mellanrum meterstora stenar som närmast
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Fig 3. En terrängmodell som visar de tre terrasserna ner mot Indalsälven till vänster. Gravhögen syns som en liten
förhöjning längst till vänster. Även "Silverknösa" är utmärkt enligt Judith Perssons angivelse.

bildar en gles kantkedja (fig 7). Stenarna bidrar sannolikt till att stadga upp högen och kanske snarare ska ses
som en slags ”armering” än en regelrätt kantkedja. De
kantkedjor som är bekanta i Västernorrland är oftast
tätare lagda samt i gravens direkta ytterkant. Stigehögen
liknar inte den vanliga typen. Den kraftiga kantkedjan,
som konstruktionselement, tillhör den äldre järnåldern
(jfr Selinge 1977). Dessutom ser det ut som att graven
ligger på en konstruerad ”hylla”. Vid närmare granskning av andra högar i Indal visade det sig attflera faktiskt ligger på terrassaktiga konstruktioner, sannolikt
byggda för att stadga gravarna. Detta är förståeligt i ett
niplandskap som Indalsälvens dalgång. Iakttagelsen är
veterligen inte gjord på andra håll i Mellannorrland.
Det kan således röra sig om ett loklat särdrag för
Indalsområdet.
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Högen var kraftigt förstörd (fig 5-6). Närmare hälften av anläggningen var borta, nämligen den NÖ delen som vätte mot åkern. Högen var också belamrad
med bråte (fig 5). Dessutom var många stenar, ursprungligen tillhörande konstruktionen, kringspridda
på och intill gravhögen (fig 6). På krönet av högen fanns
också spår av en plundringsgrop av mer flack typ. Det
betyder att det även i den SV delen av högen skett viss
skadegörelse och omflyttning av material. På figur 7
har skadorna markerats.

Undersökningsmetod
Ett rutnät lades ut som antogs täcka hela högens ursprungliga utbredning (fig 7). Även om graven var kraftigt sargad måste naturligtvis resterna av högen undersökas. Det kunde ju tänkas att skadorna ej omfattat

Gravhög och boplatsspår i Stige, Indal

Raä 36:1

Fig 4. Vy från ”Silverknösa” ner mot Indalsälven. Platsen för högen 36:1 markerad.

den understa delen av högen. Det upptagna schaktet
anslöts senare till rikets nät med hjälp av totalstation
och det är i den formen dokumentationen och fynden
presenteras i föreliggande rapport.
För att underlätta dokumentation och insamling av
fynd numrerades rutorna med början från 1 uti åkern,
närmast högens NÖ del. Därefter grävdes det med
skärslev kvadratmeter för kvadratmeter. Allt material
sållades i såll med 4 mm:s maskvidd. Vi grävde inte
meterrutorna 1-21 eftersom de tydligt låg utanför den
ursprungliga gravhögen. Profiler ritades i skala 1:20.

Resultat
Det framkom tämligen omedelbart en hel del rester
från graven i form av framför allt brända ben. Dessa
låg kringspridda på olika djup. Ingen intakt del av själva
gravgömman hittades i högen, varken i den förstörda
NÖ halvan eller i den mindre skadade SV delen. Inte

heller framkom någon form av sot eller kol som tydligt
visade att det varit frågan om ett brandlager. Det borde
ha framgått, även om det här och där förekom spridda
sot- och kolinslag. Det mest sannolika är att graven
ursprungligen varit en brandgrav med någon form av
behållare, en brandgrop e dyl. Det är klart att långvarig
plöjning och annan skadande verksamhet förintat spåren i den NÖ delen, men om det rört sig om ett brandlager borde spåren ha synts i den intakta SV delen.
En intressant iakttagelse gjordes dock angående gravens konstruktion och det var att de stora stenar som
rivits loss från den NÖ delen hade sina motsvarigheter
i den SV intakta delen. Eftersom stenarna tydligt var
tillmakade var det lätt att tro att de kommit till platsen
i sen tid. Men att så inte var fallet visades av att det i
den SV intakta delen fanns liknande tillmakade stenar
av samma bergart som de kringspridda (jfr fig 6). Även
om inga närmare undersökningar gjorts förefaller det
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Fig 5. Gravhögens utseende före städningen.

Fig 6. Gravhögens utseende efter städningen. Bengt Hammarberg deltog mest av samtliga vid undersökningarna. De
största stenarna i förgrunden har ursprungligen tillhört gravens konstruktion.
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Fig 7. Rutnätet som upprättades i samband med den öppna undersökningen 2003. Rutnumrering syntes i detta fall vara
bra för ovana grävare istället för det betydligt krångligare X- och Y-koordinaterna. Har syns också var profilen lades för
dokumentation (jfr fig 10) samt vilka säsonger gravens båda halvor grävdes. Den tjockare streckade linjen markerar
gränsen för den stora förstörelsen (NÖ delen var den helt sargade) och den tunnare linjen markerar plundringsgropen.

rimligt att tänka sig att stenarna brutits vid berget NÖ
om nuvarande Stige/Höge etc. Eftersom det rör sig
om stora block är det inte omöjligt att återfinna platsen där de brutits och tillmakats. De tillmakade stenarna, tillsammans med naturligt rundade större stenar,
bildade inte en regelrätt kantkedja utan uppträdde i
gravens yttre delar och påminner mest om stadgande
stenar.
I den SV halvan av högen visades det sig helt klart
att det i högens fyllning förekom såväl sot- och kolrester som brända ben och en del skörbrända stenar.

Det sistnämnda uppträdde också i den sargade delen
av högen. Även om sot- och kolresterna var ytterst
begränsade visar de tillsammans med benen att det i
närheten sannolikt ligger en boplats. Den senare undersökningen (se nedan) skulle visa att så var fallet,
men den boplatsen tillhör förromersk järnålder och
av en helt annan karaktär än en förväntad vikingatida
boplats.
Profilen grävdes så nära högens tänkta centrum som
möjligt (fig 7-8). Efter vår uppskattning kom den också
att hamna ungefär i mitten av den ursprungliga hö-
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Fig 8. Fördelningen av de brända benen i gravhögen.

gen. Inga spår av varken brandgrav eller en skelettgrav
framkom, vilket betyder att för det första, brandgropen eller motsvarande gravgömma nog inte placerats i
högens exakta mitt och för det andra att den blivit totalt demolerad av senare tiders aktiviteter. Under
grävningens gång räknade vi med som ett alternativ att
de brända benen och övriga fynd som gjordes tidigt
vid utgrävningen, skulle kunna tillhöra en sekundärgrav. Det fanns i sådana fall möjligheter, vilket vi också
understundom tyckte oss ana, att åtminstone en del av
en skelettgrav skulle kunna återfinnas intakt om den
varit nergrävd under centrum av högen. Men denna
vår optimistiska förväntan uppfylldes inte.
I profilen (fig 10) framgår att fyllningen var tämligen homogen bestående av sand och mo från det omgivande området. Endast enstaka stenar ingick i fyllningen, förutom de ovan nämnda större stenarna som
sannolikt hade en stadgande funktion. I profilen syns
också terrasskantens botten som utgjordes av en grusig morän ovanpå en mycket hårdpackad alv. Fyllningen
bestod av varierande mängd sot och kol. Endast undantagsvis uppträdde den i sammanhängade sjok som
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I fyllningen påträffades också en bearbetad sten (fig
9). Stenen var knappa metern hög och hade en sida
tydligt prickhuggen. Den låg i fyllningen och kan ha
ingått som (mans-?)symbol, rest sten, i graven. Den har
inte stått på graven och om det rör sig om en rest sten
har den varit placerad dold i gravfyllningen på samma
sätt som motsvarigheterna i Högom hög 2 och 3 (jfr
Ramqvist 1992).

Fynden
Sammantaget påträffades 27 fyndnummer (tab 1) och
243,6 gram brända ben (tab 2) i eller alldeles intill gravhögen. Ungefär 20% (drygt 50 g) av benen tillhör med
säkerhet fyllningen till högen och kommer således från
omkringliggande ytor. Av fynden är det i många fall
svårt att avgöra om de tillhört gravgömman eller ej.
Men i några fall är det helt klart att fynden tillhör graven. Det gäller de båda intakta och eldpåverkade järnnitarna F2 och F3 (fig 11) samt den tillika eldpåverkade
silverfoliepärlan F1 (fig 12). Järnnitarna har möjligen
tillhört ett skrin eller likande och t ex nitat fast ett handtag i ett lock som varit knappt 30 mm tjockt (dvs av-
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Fig 9. I högens SV del påträffades en tydligt bearbetad sten. Den låg i fyllningen
och kan ha varit en rest sten.
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Fig 10. Gravhögen i profil. Teckenförklaring: 1= A-horisont;
2= fyllning med finsand/mo delvis innehållande flammigt
material med enstaka sot- och kolfragment samt rödfärgad jord; 3= homogen ljusgul grovmo; 4= hård grusig/stenig morän; 5= alven; 6= mer distinkta partier med mer sotoch kolinslag; 7= sten.

ståndet mellan spikhuvud och nitbricka. Silverfoliepärlan är kanske lite ensam för ett vikingatida sammanhang (ang dateringen se nedan), eftersom pärltillgången
ökade markant under den yngre järnåldern (jfr Ramqvist 1998). Men i plundrade sammanhang är det heller inte överraskande med få pärlor.
Av övriga fynd kan flera ha hört till gravgömman, t
ex F6= del av järnkniv/skära; F13, F8, F22, m fl som
är järnspikar, nitar och andra järnfragment. Som framgår av fyndtabellen (tab 1) påträffades också enstaka
kvartsbitar som skulle kunna tillhöra den intilliggande
boplatsen från förromersk järnålder (se nedan). Detta
kan också gälla de enstaka fragmeneten bränd lera (sammanlagt knappt 2 g). Flera säkert recenta föremål påträffades naturligtvis i den kraftigt omrörda högen. Ett
par bronsföremål F27 (bronsknapp) och F5 (ett gaffelformat eldpåverkat bronsföremål) är tveksamma.
Bronsknappen skulle normalt tillföras senare tid, men
eftersom sådana då och då dyker upp i järnålderssammanhang kan man inte helt utesluta en sådan datering (jfr Ramqvist 1983:108, fig 4:56).
Majoriteten av de brända benen uppträder i de skadade delarna av högen samt i fyllningen av den SV,
mindre skadade delen (fig 8). De ben som förekommer i den SV delen kan också härröra från uppkastat
material från den förstörda delen eller från plundringsgropen.
Ingen fullständig osteologisk analys har ännu genomförts, men inför 14C-dateringen preliminärbestämdes
en del av materialet av professor Ebba During vid
Stockholms universitet. Därvid framkom att de främst
rörde sig om humana ben, men det fanns också inslag
av animala ben (tab 2).

Datering av graven
Det var naturligtvis av intresse för hela projektet att
eventuellt kunna datera gravhögen. Var den samtida
med silverdepån eller tillhörde den en annan del av
järnåldern? Föremålen i sig var inte tillräckliga som
dateringsunderlag, även om silverfoliepärlan sannolikt
tillhör den yngre järnåldern. Men silverfoliepärlor före-
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Tab 1. Samtliga fynd som påträffades vid undersökningen av högen Raä 36:1 i Stige, Indal sn.

Fnr Ruta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

25
34
34
34
39
36
28
35
44
25
25
35
35
52
51
52
43
42
22
30
36
53
39
56
33
54
73
68

x

y

vikt (g)

1565641,7
1565641,5
1565641,3
1565641,1
1565638,2
1565640,3
1565639,9
1565640,4
1565640,3
1565641,5
1565641,3
1565640,6
1565640,8
1565640,4
1565641,1
1565640,6
1565640,9
1565641,4
1565643,1
1565638,8
1565640,1
1565640,0
1565638,4
1565638,4
1565641,7
1565639,5
1565651,1
1565638,2
1565636,5

6941403,3
6941402,0
6941402,0
6941402,0
6941406,2
6941403,7
6941405,8
6941402,8
6941401,5
6941403,3
6941403,3
6941402,8
6941402,8
6941399,2
6941398,4
6941399,2
6941400,6
6941399,8
6941400,7
6941407,4
6941403,7
6941400,0
6941406,2
6941402,7
6941401,1
6941401,0
6941403,8
6941399,0
6941403,7

0,4
6
5,1
4,3
10,2
30,4
0,6
4,6
0,6
3,7
6,8
3,7
1,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
19,2
1,2
90
12,4
16,7
1,3
0,5
733
1,3
72
13,5

mått (mm)

7,9 i diam
30
31
17
52
47x26x1-11
13 i diam
39
19
30
27
64x1,6
15x14

49x40x30
89
73x15-19x11

112x85x69
15 i diam
46x39x27
31x20x18

Typ

glaspärla, silverfolie
järnnit
järnnit
järnfr
järnföremål
dela av järnkniv/skära
bronsring
järnspik
järnfr
järnspik
fr av järnnit
tvinnad järntråd
nitbricka
br l
porslin
porslin
br l
tegel
br l
br l
oval, slät sten
järnspik
knivgrepp
avslag?, kvarts
kattsilver
glättsten?
bronsknapp
kärna?, kvarts
avslag?, kvarts

Fig 11. De ca 30 mm långa nitarna F2 och F3 (t v) har
sannolikt tillhört gravgömman.

Anm

hål= ca 1, eldpåverkad
hel, rakt skaft, eldpåverkad
hel, ngt böjt skaft, eldpåverkad
liten klump
grepp m 3 uddar, eldpåverkat?
del av eggredskap
spetsovalt godstvärsnitt gods= 2,9
böjd spets
2 små tunna
böjd 2 ggr
nitbricka 28x15
länkad m öglor, recent?
rektangulär
2 fr
recent
recent
2 små fr
2 fr
2 fr
böjd, eldpatinerad?
recent med trä
mjölkvit
mkt slät o plan undersida
ögla, ovansidan svagt textilmönster

Fig 12. Den lilla silverfoliepärlan F1, har ett mm-stort hål
och är ca 8 mm i diam.
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Tab 2. Fynd av brända ben i gravhögen Raä 36:1 i Stige, Indal sn. I kolumnen ”Anm” har angivits vilka
bestämningar som gjorts av professor Ebba During (EBBA D) och vilka som gjorts av författaren (PHR).
Även de två 14C-numren för respektive ruta (45 och 54) har angivits.

Ruta
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
63
64
65
66
67
68
69
76
77
78
86
87
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x
1565643,1
1565642,55
1565642
1565641,4
1565640,9
1565640,4
1565639,85
1565639,3
1565638,75
1565642,25
1565641,65
1565641,1
1565640,6
1565640,05
1565639,55
1565639
1565638,4
1565637,95
1565641,35
1565640,85
1565640,3
1565639,75
1565639,2
1565638,2
1565637,6
1565637,1
1565641,05
1565640,55
1565640
1565639,5
1565638,95
1565638,4
1565637,85
1565637,35
1565636,8
1565639,1
1565638,6
1565638,1
1565637,5
1565637
1565636,5
1565636
1565636,6
1565636,1
1565635,7
1565635,8
1565635,3

y
6941400,8
6941401,65
6941402,5
6941403,35
6941404,15
6941405
6941405,8
6941406,65
6941407,5
6941400,25
6941401,1
6941401,95
6941402,8
6941403,65
6941404,5
6941405,3
6941406,15
6941407
6941399,75
6941400,6
6941401,45
6941402,3
6941403,15
6941404,8
6941405,65
6941406,45
6941398,4
6941399,2
6941400
6941400,95
6941401,75
6941402,65
6941403,45
6941404,3
6941405,2
6941398,7
6941400,3
6941401,2
6941402,1
6941402,9
6941403,7
6941404,6
6941401,6
6941402,4
6941403,1
6941401
6941401,9
Summa Br B

Vikt (g) Anm
3
11
4
3
1
5
4
2
1
7
3
15
18
3
12
0,5
4
2
1
1
4
14
4
2
3
1
5
2
0,5
3
6
10
1
4
0,5
2,2
4,2
4,8
3,6
18
12,6
1,6
8,6
15,1
1,5
3,8
7,1
243,6

Homo 2 fr rörbensskaft, 1fr lårben EBBA D
FYLLNINGEN

Delvis mörka ben. Fin "kota"
Homo? rörbensskaft 2 fr EBBA D
FYLLNINGEN
Homo skalltak 1 fr EBBA D
FYLLNINGEN
DN1
Homo? Rörbensskaft 2 fr DN1 EBBA D
Homo skalltak EBBA D
Homo skalltak 1 fr FYLLNINGEN EBBA D
FYLLNINGEN
Homo 2 fr rörbensskaft, 1fr tinning EBBA D
Homo 2 fr skalltak Ua-23992, 1 fr stortå EBBA D
Bl a i plundringsgrop
Homo? Rörbensskaft 2 fr DN1 EBBA D

FYLLNINGEN
FYLLNINGEN
FYLLNINGEN
FYLLNINGEN animal kota Ua-23991
FYLLNINGEN
FYLLNINGEN animalt rörben EBBA D
FYLLNINGEN
FYLLNINGEN
DN1

Homo skalltak PHR
skalltak PHR

Homo skalltak PHR
skalltak PHR

Gravhög och boplatsspår i Stige, Indal

Fig 13. Datering av ett fragment av en animal kota från fyllningen i ruta 54.

Fig 14. Dateringen av fragment ett fragment av ett humant skalltak från ruta 45.
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kommer praktiskt taget under hela det 1:a årtusendet e
Kr. Därför kan vi inte med säkerhet fastställa en närmare datering.
Eftersom vi säkerställt att en del av benen kom från
gravens fyllning och således inte hade med själva graven att göra valdes också ett sådan preparat ut. Det
togs från en intakt del av högen, ruta 54, där 3 gram
brända ben hade hittats i högens fyllning. Ett av fragmenten visade sig vara ett fragment av en animal kota
(Ebba During). Denna och ett fragment av ett humant
skalltak från ruta 45 insändes för 14C-analys (fig 1314). Dateringarna blev väldigt lika och kan i stora drag
tillskrivas 900-talet e Kr. Därmed hamnar de något före
silverdepån som getts ett terminus post quem på 1021/22
(Lundström 1973). Det föreligger således ett högst rimligt samband mellan dateringen av högen och silverdepån.
När det gäller förhållandet mellan dateringen av det
brända djurbenet och det humana benet kan man säga
att det råder samtidighet. Hur ska då detta förklaras
när vi i omivningen inte funnit några som helst spår av
vikingatida bebyggelse (se nedan)? Om bebyggelsen
legat på samma terrass, eller på någon av de högre belägna terrasserna, skulle vi ha sett det efter alla prospekteringar vi gjort i den plöjda marken. Det borde ha
funnits t ex bränd lera, skörbränd sten, sot- och kolfläckar, enstaka föremål, brända ben, mm. Men det har
varit mycket få sådana indikationer. Slutsatsen blir då
att de brända ben som är vikingatida och som hittades
i gravens fyllning kommit dit i samband med högbyggandet. Man kan tänka sig att en offer- eller minnesmåltid avätits direkt intill gravplatsen och att delar av
benen slängts i härden som senare blivit en del av gravens fyllning. En del av djurbenen kan förstås också vara
gravgåvor som följt med den döde på bålet. Då blir ju
dateringen också vikingatid. En annan förklaring kan
vara att boplatsen legat direkt nedanför gravhögen och
att en del av boplatslagret, medvetet eller ej, använts
som gravfyllning.

Boplatsspåren SÖ om högen
Under delar av de tre särongerna 2001, 2003 och 2004
gjordes omfattande detektoravsökningar på åkerytorna
mellan ”Silverknösa” och gravhögen 36:1 (fig 15). Eftersom vi lät plöja marken, vilket är nödvändigt vid
detektorprospektering, gjordes i samband därmed en
del observationer. Bland annat kunde tämligen säkert
konstateras att inga spår av järnåldersbebyggelse visat
sig i plogspåren. Däremot hittades enstaka avslag på
den mellersta och den nedre terrassen (fig 15) som
kunde antyda äldre boplatser. Men spåren var aldrig
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påfallande rika på t ex det mest utmärkande, skörbränd
sten, brända ben och avslag.
I vår strävan att hitta den vikingatida boplatsen, som
vi förmodade borde ligga på den nedre terrassen, gjordes också omfattande jordsondningar. Detta gav tämligen tydliga utslag på den nedre terrassen ca 40 meter
SÖ om gravhögen.
En yta på knappt 200 m2 (fig 16) avbanades ner till
understa delen av plogsulan, dvs ca 20-25 cm borttogs. Där framkom kulturpåverkad jord och en del svaga
färgningar (fig 16-17). Den kulturpåverkade jorden,
som upptog drygt hälften av den avbanade ytan, hade
överlag samma karaktär och var svagt rödfärgad med
inslag av sot och enstaka kolfragment. På några ställen,
som markerats på figur 16, antog färgningarna något
mer distinkta former. Längst i SÖ i form av en ca 8
meter lång och 0,4 meter bred rännliknande anläggning. Där fanns också någon enstaka färgning som
påminde om stolphål. Ett par smärre koncentrationer
med skörbränd sten fanns, men mängden omfattade
endast ett par liter. Det mest påtagliga fyndet var dock
en skrapa av hälleflinta samt ett vackert, vasst avslag av
mörk, sydskandinavisk flinta. Även om de under avbaningen tillvaratagna fynden (tab 3) var få, så pekade de
mot en helt annan tidsperiod än vikingatid. Förutom
de nämnda fynden förekom enstaka oinsamlingsbara
fragment av såväl brända som obrända ben samt några
fragment av lerklining, som mycket väl kan höra till en
eventuell boplatsmiljö.
Genom sondning i anläggningarna konstaterades att
ingen av dem ägde något djup att tala om. Det kan
naturligtvis ursprungligen ha rört sig om tämligen på-

Tab 3. Fynd tillvaratagna på den avbanade ytan där den
förromerska boplatsen påträffades. Flintavslaget var det
enda fynd som påträffades in situ (jfr fig 16).

typ
Avslag, flinta
Bränd lera
Obränt ben
Obränt ben
Avslag hälleflinta?
Bränd lera
Avslag, kvarts?
Skiffer, mörkröd
Avslag, kvarts
Kärna?, kvarts
Avslag hälleflinta?
Skrapa, hälleflinta

vikt (g)
1
2,5
2,4
1,3
1,3
12,4
0,7
1,6
2,3
73,9
0,8
2,7

Anm
in situ

2 fr
2 fr
slipat

22 x 20 mm
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Fig 15. Planen visar relationen mellan gravhögen, den avbanade ytan (den vänstra rödskrafferade ytan), terrassernas
belägenhet samt områden med vissa boplatsindikationer som iakttogs vid detektorsonderingen (rödskrafferade).

tagliga anläggningar, som nu jordbruksaktiviteten nästintill raderat ut. Eftersom det, på goda grunder, antogs
att lämningarna inte var från den yngre järnåldern gjordes inga omfattande undersökningar av anläggningarna
annat än i ett fall där det bedömdes vara möjligt att
erhålla material för 14C-datering. Det var den mest distinkta av anläggningarna, en härdrest, H1.

Som framgår av fotot (fig 18) ansluter till höger i
bild en del av ett eventuellt mer omfattande kulturlager. Detta undersöktes ej mer än vad som framgår av
fotot. Däremot fanns i detta lager en stor, kompakt
kolbit som togs för 14C-datering. Den låg i en sådan
kontext att den nödvändigtvis daterar kulturlagret, någon senare inblandening torde i detta fall inte vara
möjlig.

Härden H1
Härdresten H1, var centralt belägen på den avbanade
ytan. Den profilgrävdes och visade sig utgöra botten
av en härd, 0,84 m i diameter och 0,14 m djup (fig 18).
Sammanlagt mättes 14 liter skörbränd sten upp från
härden och det fanns också ett flertal helt smuliga och
ej insamlingsbara rester av ben. Tämligen sammanhängande mindre kolstycken togs tillvara för 14C-datering.
Direkt under härdens NV kant framkom ett litet
stenskott stolphål 0,3 m i diameter (fig 18). Stolphålet
hade en ljust brun kulturpåverkad fyllning och kantades av 0,05-0,15 m stora skörbrända stenar. Inget material gick att tillvarata för datering.

Datering av boplatsspåren
Inga andra fynd än avslag, lite bränd lera, ett flintavslag
in situ (fig 16) samt en skrapa är inte möjliga att datera,
förutom att de sannolikt tillhör ett skede före det sedentära jordbrukets etablering, vilket i detta område ägde
rum åthundrena runt Kr f. Nivån över havet, 30 m,
antyder också att boplatsspåren inte kan vara äldre än
ca 1000 f Kr (landhöjningsförhållandena för Medelpad är inte särskilt väl utredda, men jfr förhållandena i
det bättre analyserade Ångermanland i Berglund 2004).
Dessa generella slutsatser innebär att boplatsspåren bör
falla inom det 1:a årtusendet f Kr.
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Fig 16. Schaktplan över ytan med boplatsspår på den nedre terrassen SÖ om graven och de anläggningar som var
tydligast. Området mellan rännan, härden och färgningen i NV var mer eller mindre kulturpåverkad av rödaktig jord med
sot- och kolinslag. Två fyndplatser är markerade med trianglar och ett par koncentrationer med skörbränd sten har
markerats med streckade linjer. Det är också markerat var profilen genom härden H1 placerades.

Eftersom vi ville vara helt klara över att platsen inte
hade med vikingatid att göra genomfördes två 14C-analyser av material från boplatsytan. Det ena provet togs
i form av kol från den undersökta härdbottnen H1 (Ua23993, fig 19). Kolet var i ett stycke och därför väl lämpat för datering. Tyvärr gick träets egenålder inte att
bestämma. Till det andra provet togs den ovan nämnda
kompakta kolbiten, som var väl inbäddad i kulturlagret
direkt intill härden H1 (Ua-23994, fig 20).
Resultaten från analyserna visade sig helt stämma
med förväntningarna och dessutom ligger de tidsmässigt nära varandra och med små felmarginaler (fig 1920). Härden hamnar med 1 sigma i intervallet 200 - 50
f Kr och kolbiten i kulturlagret i intervallet 360 - 110 f

20

Kr.. Det betyder att dateringarna gott och väl ligger
inom förromersk järnålder, företrädesvis dess yngre del,
vilken är en av de första boplatsspåren från denna period i Medelpad (t ex Lindqvist 1994).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att lokaliseringen av platsen för silverdepån i Stige misslyckats, men att vi nu
har ett betydligt bättre grepp om var depån kan ha nedgrävts. Trots dåliga förutsättningar lyckades vi konstatera att gravhögen Raä 36:1 är från 900-talet och att
det rört sig om en brandgrav av typen benlager/bengrop/benbehållare, i alla fall rörde det sig inte om ett
brandlager. Vi misslyckade också med att lokalisera en

Gravhög och boplatsspår i Stige, Indal

Fig 17. Den NÖ delen av den avbande ytan SÖ om gravhögen fotad från N. Till höger i bild är härden H1 under
utgrävning.

14

C-prov Ua-23994

Fig 18. Härden H1 i profil och med det lägre liggande lilla stolphålet i förgrunden. På fotot har också angivits var kolet
togs för datering direkt utanför härden i ett kulturlager. Foto från NV.
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Fig 19.Dateringen av träkol från härden H1 i Stige, Indal sn.

Fig 20. Dateringen av träkol från kulturlagret direkt SV om härden H1 i Stige, Indal sn (jfr fig 17).
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till graven hörande boplats, även om en del talar för att
sådan legat någonstans i närheten eftersom vikingatida djurben och skörbränd sten förekom i gravens fyllning. Det troligaste är att boplatsen legat nedanför graven, närmare älven, dvs på den planare yta som numera är helt överdämd.
Sökandet efter den vikingatida boplatsen ledde till
att vi hittade tidigare inte registrerade boplatsspår i
åkern ca 40 m SÖ om gravhögen. Spåren har ursprungligen sannolikt varit omfattande i form av rännor, kanske flera härdar och flera eventuella stolphål. Vi konstaterade dock en säker härd och ett litet, men säkert,
stolphål som var överlagrat av härden. Dessutom konstaterades ett kvarvarande lite kraftigare kulturlager ca
10-15 cm tjockt, men med oviss utsträckning. Det senare och härden 14C-daterades till förromersk järnålder,
vilket är en mycket svagt företrädd period i Medelpad.
Den avbanade ytan lades igen utan att alla spår och
färgningar undersöktes och borttogs. Detta för att
kunna återkomma med projekt rörande den förromerska järnåldern och problemställningar kring övergången
till sedentär jordbruksbebyggelse.

Administrativa uppgifter
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Indal
Fastighet: Bjällsta 2:5
Fornlämningsnummer: Raä nr 36:1, Indal sn
Ekonomisk karta:17H7d
Länsstyrelsens ärendebeteckning: 431-3995-04
Undersökningens art: Forskning och undervisning
Deltagare: Lennart Forsberg och frivilliga
Ansvarig för undersökningen: Per H Ramqvist, Inst för idéoch samhällsstudier, Umeå universitet (då Mitthögskolan).
Rapportansvarig: Per H Ramqvist, Inst för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet (då Mitthögskolan).

Referenser
Berglund, Mikael 2004. Holocene shore displacement and
chronology in Ångermanland, eastern Sweden, the Scandinavian glacio-isostatic uplift centre. Boreas, vol 33, Nr 1, March
2004:48-60.
Ekman, Tomas 1996. Björka - en gårdsmiljö under 1000 år. Del 1-2.
Hälsingland, Hälsingtuna socken. Björka 1:5, 1:6, 1:27, Skogsta 4:2.
Raä 123.125, 173. UV Stockholm, Rapport 1996:117/1-2.
Stockholm.
Hammarberg, Gun 2003. Stige-skatten. En silverskatt upphittad i Stige
by, Indals socken år 1903. Indals PRO och Indals hembygdsförening. Indal.
Liedgren, Lars 1992. Hus och gård i Hälsingland. En studie av agrar
bebyggelse och bebyggelseutveckling i norra Hälsingland Kr.f. - 600 e.Kr.
Studia archaeologica universitatis Umensis 2. Umeå.
Lindqvist, Anna-Karin 1994. Uppkomsten av den bofasta bebyggelsen längs Mellannorrlands kust. Oknytt 3-4/1994:36-54. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift. Umeå.
Lundström, Lillemor 1973. Bitsilver och betalningsringar. Studier i svenska
depåfynd från vikingatiden påträffade mellan 1900 och 1970. Theses
and papers in North-European archaeology 2. Stockholm.
Ramqvist, Per H 1983. Gene. On the origin, function and development of
sedentary Iron Age settlement in Northern Sweden. Archaeology and
Environment 1. Umeå. medeltid. HB Prehistorica. Umeå.
Ramqvist, Per H 1992. Högom. Part 1. The excavations 1949-1984.
Archaeolgy and Environment 13. Umeå.
Ramqvist, Per H 1998. Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och
och medeltid. Prehistorica. Umeå.
Ramqvist, Per H 2003. Depå Handel Bebyggelse. Raä nr 36 i Stige, Indal
sn, Medelpad. En öppen arkeologisk undersökning med tillgänglighet
och folkbildning i centrum. En bildbetonad rapport från aktiviteterna
den 25 augusti - 19 september 2003. Rapporter från Regional Arkeologi 2. Mitthögskolan. Örnsköldsvik.
Ramqvist, Per H 2004. Silverdepåer och gravhögar. Genvägar till
vikingatidens bebyggelse. Medelpadsboken 2004:43-68.
Medelpads hembygdsförbund. Sundsvall.
Selinge, Klas-Göran 1977. Järnålderns bondekultur i Västernorrland. Västernorrlands förhistoria 1977:153-459. Härnösand.
Zachrisson, Torun 1998. Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring
ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm studies in archaeology 15. Stockholm.
Östergren, Majvor. 1989. Mellan stegrund och stenhus. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation. Theses and papers in
Archaeology 2. Stockholm.

23

Umark 56

Arkeologiska rapporter från Umeå universitet
(Umark 1995 - )
Erik Norberg 1995. Rapport över arkeologisk undersökning av
fornlämning Raä 249, Karl-Gustav sn, Norrbotten. Anläggning 6 hyddbotten och anläggning 7 boplatsgrop. Umark 1.
Umeå.
Erik Norberg 1996 . Rapport över arkeologisk undersökning av
fornlämning Raä 249, Karl-Gustav sn, Norrbotten. Anläggning 5, hyddbotten. Umark 2. Umeå.
Per-Erik Egebäck 1996. Rapport över arkeologisk undersökning,
Pörnullbacken, Vörå sn, Österbotten. Osteologisk rapport:
Barbro Hårding. Arkeobotanisk rapport: Karin Viklund. Umark
3. Umeå.
Anna-Karin Lindqvist med bidrag av Per H. Ramqvist och Barbro
Hårding 1996. Gallsätter. Arkeologisk undersökning av fornl.
komplex Raä 7, Skog sn, Ångermanland 1994-1995. Umark 4.
Umeå. ( OBS Utvidgad färgedition finns för Mac eller PC).
Joakim Goldhahn 1997. Röse och stensättning vid Yttertavle 1:41,
Umeå sn, Västerbotten. Umark 5. Umeå.
Björn Oscarsson 1997. Rapport över arkeologisk undersökning av
fornlämning Raä 172, Nysättra sn, Strandfors 2:14, 1:16, Västerbottens län. Umark 6. Umeå.
Åsa Lundberg & Tarja Ylinen1997. Rapport över arkeologisk undersökning av boplats Raä 510, Västerdal 1:1, Flurkmark, Umeå
sn, Västerbotten. Umark 7. Umeå.
Cecilia Hällström 1997. Rapport över arkeologisk undersökning
av Raä 152 och 150, Hög sn, Gävleborgs län. Umark 8. Umeå.
Cecilia Hällström 1997. Rapport över arkeologisk undersökning
av Raä 127, Jättendal sn, Gäveleborgs län. Umark 9. Umeå.
Per-Erik Egebäck 1997. Rapport över arkeologisk undersökning,
Pörnullbacken, Vörå sn, Österbotten. Umark 10. Umeå.
David Loeffler 1998. Arkeologisk undersökning av Grodan,
Vuollerim, Raä 1292, Jokkmokks sn, Lappland, 1987. Umark
11. Umeå.
David Loeffler 1998. Arkeologisk undersökning av Norpan 1
(J106E), Vuollerim, Raä 1292, Jokkmokks sn, Lappland, 1983
och 1987. Umark 12. Umeå.
David Loeffler 1998. Arkeologisk undersökning av Norpan 2
(J106A), Vuollerim, Raä 1292, Jokkmokks sn, Lappland, 19831987. Del 1-8. Umark 13. Umeå.
Per H. Ramqvist 1999. Den äldre bebyggelsekontinuiteten i Ångermanland. Rapport från ett arkeologiskt projekt omfattande
undersökningar på Raä nr 1 och 2 i Arnäs sn, Raä 32 i Sjäevad
sn samt fyra fosfatkarteringar i Själevad och Arnäs sockar.
Umark 14. Umeå.
Christina Westlin. (red) 1999. Arkeologisk undersökning av
Pörnullbacken, Vörå, Österbotten, Finland. Del 1-2. Umark
15. Umeå.
Carina Olson 1999. Osteologisk rapport över brända ben från
Hedningahällan, Raä 68, Enånger socken, Hälsingland. Umark
16. Umeå.
Lennart Klang 2000. Arkeologiska utgrävningar i Fattenborg, Töre
socken, Västerbottens landskap, Norrbottens län. 1996. Delundersökning av boplatsvallar och boplatsgropar. Raä 318, 341
och 408. Umark 17. Umeå.
David Loeffler 2000. Arkeologisk undersökning av Bäckishällorna
Oravais, Kimo Finland 1999. Umark 18. Umeå.

24

Anna-Karin Lindqvist 2000. ”Banafjäll, raä 304 i Grundsunda
socken, Ångermanland. Bilaga: Geofysiska mätmetoder tillämpade i ett arkeologiskt sammanhang”. Umark 19. Umeå.
Christina Westlin (red) 2000. Arkeologisk undersökning av
Pörnullbacken, Vörå sn, Österbotten, Finland. 1999. Del 1-2.
Umark 20. Umeå.
Thomas Larsson & Lillian Rathje 2001. ”Arkeologisk undersökning av stensättningar, skärvstenshögar och kokgrop i Skäran,
Nysätra socken (RAÄ 10 & 240), Västerbottens län”. Umark
21. Umeå.
Erik Norberg & Leif Jonsson (osteologisk rapport) 2001. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä. 249
Karl-Gustavs sn. 1997. Umark 22. Umeå.
Noel D. Broadbent & Johan Olofsson 2002. Archaeological
Investigations of the S. A. Andrée Site, White Island, Svalbard
1998 and 2000. Umark 23. Umeå.
Anders Huggert & Nina Karlsson 2002. Rapport över arkeologisk
delundersökning av härdområdet fornlämning nr 173 samt
markkemisk kartering av härdgruppen fornlämning 47, Holmträsk 1:20, Degerfors sn, Vindelns kn, Västerbottens län. 2001.
Umark 24. Umeå.
Alf Björck 2003. Arktiska pilbågar. Katalog över Christian Pfaffs
pilbågesamling. Umark 25. Umeå.
Alf Björck 2003. Pilar och pilspetsar från Västgrönland. Katalog
över Christian Pfaffs pilbågesamling. Umark 26. Umeå.
Helena Andersson, Roger Engelmark & Johan Linderholm 2003.
Miljöarkeologisk undersökning av Fattenborg, Raä 341, 405:2
samt 318, Töre sn, Norrbottens län. Umark 27. Umeå.
Erik Norberg 2002. Rapport arkeologisk forskningsundersökning
av en senneolitisk boplatsvall RAÄ 264 Karl Gustav sn, Norrbotten. Osteologisk rapport av Anders Fandén 2003. Umark
28. Umeå.
Lillian Rathje 2003. Provundersökning av fornlämning Raä 508 i
Böle 3:4, Lövånger socken, Västerbottens län. Umark 29. Umeå.
Lillian Rathje 2003. Arkeologisk undersökning av stensättningar
och kokgrop i Skäran, Nysätra socken, Västerbottens län.
Umark 30. Umeå.
Birgitta Fossum & Nina Karlsson 2003. Rapport arkeologisk
forskningsundersökning av samiska härdar och boplatser vid
RAÄ 1453, 738, 739, 300 och 737, Gråträsk, Piteå sn, Lappland 2002. Umark 31. Umeå.
Birgitta Fossum & Nina Karlsson 2003. Rapport arkeologisk
forskningsundersökning vid samiskt viste RAÄ 300 från yngre
metalltid -tidig medeltid, Gråträsk, Piteå sn, Lappland 2002.
Osteologisk rapport av Leif Johnsson. Umark 32. Umeå.
Sara Hjalmarsson 2003. Arkeologisk och miljöarkeologisk undersökning av skärvstenshög Raä 94:6, Ullevi 5:1, Gåsinge-Dillnäs sn., Södermanland, samt undersökning av provschakt i
områdets åkermark. En del i forsknings- och metodutvecklingsprojektet Hällbilder, språk och miljö. Umark 33. Umeå.
Oili Räihälä 2003. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Huhtalehto Raä 221 Hietaniemi sn. Norrbotten 1997.
Umark 34. Umeå.
Kristina Josephson Hesse (red.) 2004.Arkeologisk rapport. RAÄ
16 Mariehem Umeå sn. Västerbotten 2003. Umark 35. Umeå.

Gravhög och boplatsspår i Stige, Indal

Britta Lindgren 2004. Hällbilder i norr. Forskningsläget i JämtlandsVästerbottens- och Västernorrlands län. Umark 36. Umeå.
Britta Lindgren & Johan Olofsson (red.) 2004. Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 158, Ådals-Liden sn, Ångermanland. Umark 37. Umeå.
Britta Lindgren 2005.. Rapport över arkeologisk undersökning av
markyta framför hällmälningslokal, RAÄ 160, Ramsele sn,
Ångermanland, 2001. Umark 38. Umeå.
Daniel Eriksson 2005. Rapport över undersökning av fångstgrop
RAÄ 16, Högberget I, Ramsele sn, Ångermanland, 2002.
Umark 39. Umeå.
Peter Holmblad 2005. Rapport över arkeologisk undersökning av
Högberget III, Ramsele sn, Ångermanland, 2003. Umark 40.
Umeå.
Anna-Karin Lindqvist 2005. Arkeologiska undersökningar i Själevad socken. Stensättning Raä 92 i Gene samt boplatserna Raä
219 och 155 i Vågsnäs, norra Ångermanland. Umark 41. Umeå.
Radoslaw Grabowski 2005. Arkeologisk kursundersökning av RAÄ
158 Ådals-Lidens sn. 2005. Umark 42. Umeå.
Thomas Larsson & Johan Olofsson (red.) 2006. Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 158, Ådals-Liden sn, Ångermanland. Umark 43. Umeå.
Roger Engelmark & Johnny Harju 2007. Rapport över arkeologisk
förundersökning av Raä 183, Ramsele sn, Ångermanland, 2005.
Umark 44. Umeå.
Johnny Harju & Erik Sandén 2007. Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 202 samt del av Raä 206, Sävar sn, Västerbotten 1992. Umark 45. Umeå.
Johnny Harju 2007. Rapport över arkeologisk undersökning av Raä
40, Umeå sn, Västerbotten, 1997. Umark 46. Umeå.

Johnny Harju 2007. Rapport över arkeologisk undersökning av Raä
76, Umeå sn, Västerbotten, 1997. Umark 47. Umeå.
Ramqvist, Per H. 2008. Fortsatt arkeologisk undersökning av boplats Raä 510, Västerdal 1:1, Flurkmark, Umeå sn, Västerbotten. Seminariegrävningarna 1998-1999. Umark 48. Umeå.
Thomas B Larsson 2008. Rapport över arkeologisk undersökning
av Raä 158, Ådals-Liden sn, Västernorrlands län, 2006. Umark
49. Umeå.
Ramqvist, Per H. 2009. En brandgrav från äldre bronsålder. Arkeologisk undersökning av stensättning på gravfältet Raä 77 i
Röbäck, Umeå socken och kommun, Västernottens län.
Seminariegrävningen 2007. Umark 50. Umeå.
Thomas B Larsson 2009. Rapport över arkeologisk delundersökning
av fornlämning nr 49:1, Bygdeå sn, Västerbottens län, 25-28
maj 2009. Umark 51. Umeå.
Thomas B Larsson 2009. Arkeologisk delundersökning av boplatsvall, Raä 183, Ramsele sn, Västernorrlands län, 2009. Umark
52. Umeå.
Thomas B Larsson, Radoslaw Grabowski & Göran Ericsson 2009.
Arkeologisk delundersökning av boplatsvall, Raä 471:1, Sorsele
sn, Västerbottens län, 2009. Umark 53. Umeå.
Ramqvist, Per H. 2010. Lokaliseringen av fyndplatsen för den s k
Hampnästoften våren 2001. Umark 54. Umeå.
Ramqvist, Per H. 2010. Undersökning av boplatsspår i Gene, raä
22, Själevad sn, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.
Seminariegrävningen 2008. Umark 55. Umeå.
Ramqvist, Per H. 2010. En skadad hög från vikingatid och nyupptäckta boplatsspår från förromersk järnålder. Arkeologisk undersökningar vid Raä 36 i Stige, Indal socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Umark 56. Umeå.
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