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Figur r. F 67:r ktilskrapa,4z x r3 x 15 mm stor av hhlleflinta'



Sammanfattning

Holm 174:1 ar en fOrhistorisk boplats med oklar utstrackning i

Fagervikssjiin, Holm socken, Medelpad. Den iir sedan 1942 tiverdiimd och

erligen utsatt fiir erosion. Det itvergripande syftet med denna begrdnsade

undersOkning var att dokumentera, tillvarata och analysera ett material frln

en civerddmd och erosionsskadad boplats fdr att kunna vArdera

erosionsskadornas inverkan gentemot lemningens vetenskapliga

kunskapspotential.

Tre skervstenskoncentrationer undersdktes och bedtims utgttra rester efter

frameroderade hiirdar. Intill varje hiird fiirekom en begrensad mengd

redskap, avslag och brtinda ben. Vad geller bede antal och typ uppvisas

likartade spridningsmdnster kring dessa anleggningar' Anleggningarna och

fyndmaterialet inom denna del av Holm 174:1 bedtims utg6ra rester efter

en jaktstation som anvants periodvis ftir selektiv iakt pe vuxna djur och en

plats dir en del av bytet har foradlats fiir senare konsumtion pa annan ort'

Unders6kningen har tydliSt klargjort att det er vetenskaplig meningsfullt att

genomfiira arkeologiska efterforskningar p6 iiverddmda boplatser'



Figur z. F 18 till viinster och F 64 till hdger. Kvartsmagrad keramik med ornering (?).
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Innehflllsfiirteckning



Figur 3. F 36 uddfiagment till bifacial spets, z8 x 17 x 6 mm stor, av kvartsit.
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Inledning
Rapporten iir fd,rfattad i efterhand av en som inte deltog i unders6kningen 1996. Delar av

dokumentationsmaterialet frin undersiikningen iir bortkommet vid skrivandes stund. Det

som idag dr tillgiingligt hr dock av god kvalit6 och diirmed iiven fiirutsettningarna fdr
denna rapport.

Figur 4. IJnders6kningsomr&det markerat med t6il pil ligger uid norra sidan au

Fageruiks$6n och iir en del au Gim&ns uattensystem som iir ett bfldde tiII Ljungan'

LJnderlag till kartan @ Lantmdteriet diarienummer izotS/go.

Syfte
Det 6vergripande syftet med denna undersdkning var att dokumentera, tillvarata och

analysera ett material frin en <iverdiimd och erosionsskadad boplats ftir att kunna vlrdera

skadornas inverkan gentemot liimningens vetenskapliga kunskapspotential. Holm r74:r iir
en f6rhistorisk boplats med oklar utstriickning (figur 4 och 5). Vid upptiicliten och

dokumentationstillf?illet 1993 noterades fijrekomst av fdrhistoriskt material i strandhaket

och pl strandplanet, bestiende av enstaka till rikligt med skdrvsten, avslag, bearbetade

avslag, khrnor samt skrapor av h?illeflinta och kvarts. Boplatser med liknande

f'ndsamanslttningar i Viisternorrland har daterats till tiden 8ooo-r5oo f.Kr. Boplatsen

lr, efter Fagervikssjtins reglering 1942, delvis dverdlmd och ligger dhrmed under vatten

stiirre delen av iret. Pfl ett lr pendlar sj<ins vattennivl mellan ca rgz,7 lill zor,g m'<i'h' och

dr som liigst under april-maj, d.v.s. innan vtrfloden flter fuller vattenmagasinet/sj<in'

Unders6kningar av dverdflmda boplatser pA annat hflll i Medelpad har varit vetenskapligt

givande dii det visat sig att $ndmaterial inte spolats bort eller niimnvert ftirflyttats trots

decennier av iiverdlimning och erosion (lneffler r 996, agg7, zoo6, zorz, zotT)'



Mfllsflttning
Milslttning med unders6kningen var att:

r) Genom ett s<ikschakt bakom dagens strandhak utriina om och i vilken utstriickning
det kan finns boplatsrester i skogen ovanfdr dagens strandplan.

z) Pl strandplanen finns flera synliga strflk bestiende av skiirvsten, brfinda ben, avslag

och ftiremfll. Genom att undersiika en begriinsad del av ett sfldan strak utriina om en

horisontell stratigrafi kan urskiljas, trots ir av erosion.

3) Inom ovan nlmnda strik finns tydliga skiiwstenskoncentrationer. Genom att snitta

dessa, utr<ina om de utgiir rester efter anlhggningar (h?ird/kokgrop).

Figur g. 1uersiktskarta au Fageruiksjdns notra del med undersdkningsobjektet HoIm

t/4: r beldget pd Mastniiset, samt omkringliggande boplatser som har en ytstorlek som

6u"r"tig"i zi 
^"ter 

enligt Riksantikuariedmbetets databas FMIS. Bakgrundskartan iir
ekonoiiskakartbladet tBG Og Gimdfors frdn t966 som bl.a. uisar dagens strandlinje

och den ursprangliga strandlinjen innan ddmning. IJnderlag till kartan @ Lrtntmiiteier

diarienummer iz o t 8 / 9o.

Undersiikningsomrede
Omr&desbeskrivning
Holm Raii r74:r ligger ca r4OO meter vester om b)41 Gimafors och hr beliigen p& Mastniiset

vid norra sidan av Fagervikssj6n med god exponering mot s6der (fiCur 5-7)' Boplatsen

upptrticlrtes i samband -ed Riksuntikvarieiimbetets kultuhistoriska inventering 1993 och

enigt beskrir,ning uppfattades boplatsen dA vara ca 38o meter l&ng (NV-SO) och 7o meter



bred. Inom omridet hittades enstaka till rikligt med arkeologiskt material pi strandplanet

upptill 3o meter nedanf<ir dagens strandhak, samt i skogen upptill 40 meter bakom
dagens strandhak. Dagens strandhak frfln fot till kr<in iir mellan r.3-r.6 meter hiigt. De

jordmtnen bide ovan- och nedanfiir strandhaket bestir av sand lr hela omrAdet mycket

instabilt och erosionsbendget. Terrdngen ovan strandplanet bestir av svagt sluttande (N0-
SV) sandmark som iir skogbekliidd, huu-rdsakligen med tall.
Sjrins ursprungliga vattenyta innan ddmning pendlade mellan ca 196.54-197.5o m.ii.h.

Idag niir vattennivin 1r som ldgst, ca rgz.7o m.ii.h. ir strandplanet stiillvis d'ver roo meter

brett. Ndr vattennivin hr som hiiSst, ca 2o2 m.tt.h. hr strandplanet o-7 meter brett.

Figur 6. Ouersiktskarta Mastniket med delar au boplatsen HoIm t74:t'
IJndersi)lotingsomrdd.et, 

'uerst 
till udster, ligger i mixen au boplatsomrddet som

uppskattningsuis iir 38o meter l&ngt i 1g17-SO riktning. Dagens strandhak markeras au

en suart heldragen li4ie. Strax nedanfor den iir hdgsta diimningsniufrn pd zot,9 m'6'h'

Beige h'jdkuruor markerar strandplanet som numera dr \uerdiimt. H6jdlaruor t96,5-

ry7,5 markerar sj6ns uottenniua innan ddmningen. Gr6na h\jdkuruor markerar skogen

bakom dagens strandhak. Mindre mdngder arkeologiskt materialftrekommer inom

hela omr&det markerat med beige h6jdkuruor. Gr& skraffering markerar synliga strdk

med h6ga koncentrationer skdrusten, avslag, briinda ben och foremdl Ekuidistansen

mellan hdjdlann:orna iir o ,5 meter . Skala ca t : t 7oo ,
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Figur 7. undersdkningsytan p& strandplanet med anlAggning 13 samt sit "*on:!
ouanfdr dagens strandhaki skogen. Det lokala rutndtssgstem som upPra-ftades urcl

unddrsdkningstillftillet tgg6 dr angiuet samt dum kartprojektion Sweref 99 TM'



Tidigare antikvarisk verksamhet
Fagervikssj6n dlmdes t942. Strax innan vattensystemet togs i bruk genomliirdes en

arkeologisk utredning i fiilt under r3 dagar i oktober. Inga boplatser av stenAlderskaraktlr
hittades vid detta inventeringstillfiille (Janson r94z). Holm socken

fornminnesinventerades av Riksantikvariedmbetet fiir den ekonomiska kartan fdrsta
gingen 1965. Vid detta tillf;ille registrerades inga stenfrldersboplatser. Vid
Riksantikvarieiimbetets kulturhistoriska- eller revideringsinventering 1993 registrerades

dhremot <iver 6o boplatser av stenfllderskaraltlr i Holm socken, varav ett zo-tal i och

kring Fagewikssjdn. Alla dessa boplatser uppvisar nigon form av erosionsskador di de

irligen utsiitts fdr pAverkan frin sjiins vattennivfr orsakad av reglering (I-oeffler 1994). Di
skadorna pi boplatsldnningar iir sl allmiint fiirekommande, har detta fiirhillande
frambringat flera undersdkningar med syfte att utforska om nigot av arkeologisk

betydelse finns bevarat och dlrmed kan dokumenteras pfl ett vetenskapligt meningsfullt

tillvlgagflngssiitt. Med detta i fltanke unders6ktes l99S en till h?ilften uteroderad

kokgrop/grophiird (Holm r74:z), som syntes i dagens strandhak och som noterades redan

vid inventeringstillf?illet rggg (loef{ler 1996). Den lig ca 55 meter nordvdst om platsen ftir
denna unders6kning.
En begriinsad undersdkning av Holm r33 genomfiirdes zoo6. Platsen ligger ca 5oo meter

6ster om Ra?i rZ+ (figur S). Pe 1tan slntes flera ansamlingar med skdrvsten som

uppfattades utgiira anliiggningar av nlgot slag. Tvi visade sig vara gropanllggningar. Den

ena (anl. z) daterades med tvA samstiimmiga Cr4 prover (Ua 33343 och Ua 3$44) till
romerskjirnilder. Den andra (anl. 4) daterades med tvn Cl4 provar (Ua 33345 och Ua

33346) som gav ett delat resultat. Provet frln gropens botten (kalibrerat z sigma) blev

5210 - 4990 f.Kr och den frin gropens mitt daterades (kalibrerat z sigma) till 3r3o - zgzo

f.Ik. (toeffler zoo6).
Resultatet fren dessa undersdkningar iir inte entydigt, men visar likviil att arkeologiska

efterforslningar pi 6verdiimda boplatser iir meningsfulla di de alstrar ett material som ir
anv2indbart f6r forskning.

Undersiikningsmetoden
Unders6kningen genomftirdes i form av en fdltkurs i samarbete med Alsta folkhtigskola

med z arkeologer frfln Uinsmuseet Vldsternorrland och 9 kursdeltagare. Ett lokalt

rutnetsystem upprdttades pi strandplanet i mitten av ett sgrligt strik med en myckenhet

av arkeologiskt material. I anslutning till detta upprettades ett 35 meter langt och en

meter brett stikschakt bakom dagens strandhak i skogen. Detta lokala rutnltssystem har

senare infogats i kartprojelitionen Sweref 99 TM (figur Z).

En yta pfl 43 m2 togs upp pe strandplanet stax nedanfiir dagens strandhak' Di det

arkeologiska materialet p[ strandplanet har utsatts fdr erosion dr det inte meningsfullt att

dokumentera den vertikala stratigrafin eller positionsbestlimma varje enskilt fyndobjekt.

Diiremot, f6,r att kunna kartliigga och analysera mdnster som avspeglar rumsliga

beteenden maste materialet insamlas pl ett systernatislt sltt. Dlrmed har allt material

frin det fgrdftirande lagret, som var ca 20 cm tjockt och bestod av sand, tillvaratagits f6r

varje en meters ruta och sillats. Ddrefter tillvaratogs allt arkeologiska material fdr varje

ruta och m?ingden skdrvsten noterades. Skdrvstenskoncentrationer som ansags kunna

utgiira rest efter en anlziggning positionsbestiimdes och dokumenterades i plan och profil.

Totalt unders6ktes 25 en meters rutor i det 35 meter llnga sd'kscha}tet som drogs upp i
skogen ovanf<ir dagens strandhak. Dessa grdvdes i arbitriira lager pfl to centimeter ner till



ett djup av zo-4o centimeter dlr de fyndftirande lagren upphdrde. Jorden, som bestod av

sand, sfrllades och allt arkeologiskt material tillvaratogs ftir varje ruta och miingden
sk;drvsten noterades. Redskap som hittades in situ mdtes in och positionsbestlmdes pfr en

planritning.

Resultat
Pi strandplanet noterades tre slcdrvstenskoncentrationer (anliiggning r-3) som

uppfattades utgiira rester av hdrdar (figur 8-l samt bilaga r figur rz-16). Alla var
oregelbundna, nlrmast ovala, ca r-r,4 meter thnga och o,7-o,9 meter breda. Under tvi av

dessa (anliiggning r och 3) lig ett lager med sot och kol. Kolprov togs frfln en av dessa

(anliiggning r) men det har inte analyserats.

Anllggning r.
Intill och syd6st om den hr en koncentration brdnda ben. Norr och syddst om den iir en

koncentration avslag, kiirnor och redskap av kvarts. I anliiggningen dr iven en

koncentration avslag, kiirnor och redskap av hiilleflinta. Syddst om den dr ocksfl en

koncentration kvartsitalslag (se figur 8-rr).

Anllggning z.

Intili och 6ster om den hr en koncentration briinda ben. Runt anliiggningen ir avslag,

kdrnor och redskap av kvarts med en koncentration bflde i och nordvlst om hiirden' I
anldggningen dr hven en koncentration avslag, kdrnor och redskap av hiilleflinta.

Kvartsitavslag ftirekommer pralitiskt taget inte i eller kring anliiggningen (se figur 8-rr).

Anliiggning 3.
Strax norr om anliiggningen [r en mindre ansamling brdnda ben. Norr och syd<ist om den

lr en mindre koncentration avslag, kdrnor och redskap av kvarts. I anliiggningen [r lven

en koncentration avslag, kdrnor och redskap av hiilleflinta och kvartsit (se figur 8-rr)'

Den rumsliga fdrdelningen av kvarts och hiilleflinta i och kring alla tre anliiggningar dr

nigorlunda likartad. Den st6rsta skillnaden iir spridningen av br?inda ben som

fiirekommer frZimst intill anliiggning I och z, samt spridningen av kvartsit som

f<irekommer kring anliiggning r och 3.

Tabell t. Fdrdelning au registreradefundmaterial p& strandplanen ochi sdkschakten'

Inga anldggningar pitrlffades i s<ikschaktet i skogen ovanf6r dagens strandhak. I ruta

x 4ro-4u y 349 framkom dock en oregelbundet formad grop' uppskattningsvis z meter i
diameter och o,4 meter djup, bestflende av omr6rd riid-brun sand med sot och kol, som

dokumenterades i bide plan och profil (se originalritningar pi liinsmuseet). I nuldget

redskap

antal

avsrat

antal

avslag

kvarts

antal

awlag

hSlleflinta

antal

avsla8

kvartsit

antal

avstag

flinta
antal

skirvsten

liter
brenda ben

Sram

keramik

antal

strandplan 83 454 140 18 L B2,a L70 19

saikschalt 6 77 15 1 9,0 0

total 89 493 3t2 24 2 201,8 770 29



bed6ms denna utg<ira spir efter en gammal rotviilta och har diirmed utelimnats frin
denna rapport.

Det tillvaratogs 89 stenredskap varav 83 fanns pi strandplanet och 6 i srikschakten (tabel.
r och z samt figur r7). Alla stenredskap pi strandplanet lflg ca r-3 meter frin en av det tre
anllggningarna (Ar, Az och Ag). Den mest frekventa redskapstlpen 6r lci,rnor med 4o
exemplar varav 3r [r st<jtkantskiirnor. Skrapor iir det ndst vanligaste redskapet med zt
exemplar, fdljt av avslag/stycken som dr bearbetade eller har bruksretuscher med 19

exemplar. Tillsammans utg6r kiirnor, skrapor och avslag/stycken som iir bearbetade eller
har bruksretuscher 89,9 % av redskapsmaterialet. Resten utgijrs av en bifacial spets, tvl
mikrospin, tvi spin, tvA spinlikande avslag och tvi borrar (tabell r och z).

kvarts kvartsit hilleflinta antal procent

bearbetade - avslag

bearbetade - stycke

bruksretuscher - avslag

bruksretuscher - stycke

kSrna

kSrna - handtags

kerna - plattform

kiirna - stdtkants

kerna - stdtkants (frag)

kerna (frag)

skrapa

skrapa (frag)

skrapa - kiilskrapa

borr

antal

procent

1

I,r%

1

-L)

2

53

59,6%

3

3,4%

2

12

I
1

1

L

2

4

1

2

1

36,O%

spets (frag)

span - mikro

spSn - mikro (frag)

spSn (frag)

liknande

89

roo,o%

TabeII z. Stenredskap som tilluaratogs uid undersdkningen. Kiirnor, skrapor och

auslag/stycken som dr bearbetade eller har bntksrefischer utgdr 89,9 % au de redskap
som hittades .

Sammanlagt hittades 493 avslag, varav 454 p& strandplanet och 39 i s6kschakten (tabell 1

och z och figur r7). Vad ghller redskaps- och avslagsmaterialet sA dominerar kvarts och

h?illeflinta. Det finns endast 3 redskap och z4 avslag av kvartsit, I redskap av daiaporfl'r
och z avslag av flinta (tabell r och z).
Totalt registrerades zor,8 liter sklrvsten varav 192,8 eller 95,5% pA strandplanet och 9
liter i s6kschaktet (se figur 17)

Man tillvaratog r7o gram briinda ben, varav allt framkom pfl strandplanet i nlirheten av de

tre anldggningarna (figur r7).
En nlgot ovanligt |nd var z8 kvartsmagrade keramikbitar, varav 19 hittades pa

strandplanet och 9 bitar i s<ikschakt (tabell 1).

I L,t%

2 2,2%

15 16,9%

L I,I%
2 2,2vo

L 1,t%

t 1,r%

17 79,1%

16 t8,0%

3 3,4%

19 21,3%

7 7,7%

7 7,7%

2 2,2%

! L,7/o

L T,LY.

t r,r%

2 2,2/o

2 2,2%
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kvarts

kvartsit

helleflinta

dalaporfyr

antal

kvarts 3f2
kvartsit 24

hilleflinta 155

flinta 2

kva rts

kvartsit

helbflinta

flinta

antal

1

procent

59,6%

3,4%

36,O%

7,t%

procenr

63,3%

4,gvo

37,4%

0,4%

procenr

42,7vo

79,4%

37,4%

o,Tvo

gram

436,5

202,5

383

I
summa 89 tOO% summa 493 summa 1.023 tooyo

TabeII 3. Den proportionerliga foredelningen au det petografiska mateialet fi)r
redskap och auslag.

Boplatsens kronologi och karaktdr

Typologisk daterbara tnd frAn mesolitisk tid utgiirs av en handtagsklrna, en kdlskrapa
(figur r) och tvi mikrospfln. FrAn senneolitisk tid-brons6lder finns en bifacial spets (figur

3). Den kvartsmagrade keramiken rned stdmpelornering (?) bestiende av smi
reltanguliira intryck iir inte bestlimd till typ, men uppskattningsvis kan den tillhtira
neolitisk tid-bronsilder (figur z). Bipoliir- eller stiitkantskiirnor dr en reduktionsteknik
som i Norrland iir mest frekvent fram till ca 45oo f.IG. men ?ir dock i bruk frAn ca Sooo
f.IG. fram till b6rjan av vir tideriikning (Olofsson zoog; zots).
Den petrografiska variationen dr begrensad (tabell g). Riiknad i procent utgiir kvarts och

hiilleflinta 95,6 % av redskapsmateialet och 94,7 Vo av avslagsmaterialet. Den
petrografiska variationen pfl mesolitiska boplatser dr ofta omfattande i jiimftirelse med

andra perioder och kvartsit brukar utmiirka de boplatser som tillhiir bronsildern.
Antalet olika redskapstyper iir begrensat (tabell z). Redskapen bestir till 89,9 % av

kdrnor, skrapor och avslag/stycken som dr bearbetade eller har bruksretuscher. De

f;italiga redskapstyperna indikerar att ett begriinsat antal sysslor genornftirdes pfl plats.

Antalet avslag dr fi i relation till antalet redskap (tabell r och 3). Detta indikerar att
redskapen hurudsakligen tillverkats pi annat hflll och fralitas till Mastniiset diir de

ny'ttjades/ftirbrukades. Det sparsamma redskaps- och avslagsmaterialet antyder ocksfl att
bes6kstiden var begriinsad och sporadisk.
Det osteologiska materialets variation iir begrdnsad. Artbestiimda ben iir huvudsakligen
frin iilg och biiver. Obestrlimda ben dr frln grlsiitare och frin stora till me]lanstora
dliggdjur, samtliga troligen frin dlg. Alla identifierade ben kommer frfln vrxna djur.
Snittspflr ftirekommer pi benen och de identifierade benen frin d'lg visar att de kiittfattiga
benen [r nAgot fler [n de kd'ttrika (se bilaga 5).
Det ndra rumsliga ftirhflllandet mellan de tre anldggningarna samt 6wigt arkeologiskt
material indikerar att det finns ett funltionellt och kronologiskt samband mellan dessa.

Redskapstyp samt dess antal och spridningsmiinster i och kring varje anliiggning dr, med

n&gra undantag, sthllvis likartat vilket indikerar att likartade sysslor/beteende utspelat sig

kring alla tre. Detta antagande ftr visst stiid frin det osteologiska materialet ddr samma
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typ av djurart (llg och biiver), med negra undantag, f6rekommer i och kring varje
anl2iggning. Trots likheter finns inget som indikerar att alla tre anldggningarna varit i bruk
samtidigt, dven om detta iir miijligt.
De tlpologiska daterbara f)'nden indikerar att platsen har besiikts av miinniskor vid olika
tillfiillen, med biirjan under mesolitislrt tid och framflt. Den ringa petrografiska
variationen kan dock betyda att platsen huwdsakligen har anvdnts under neolitiskt tid.
Det hdga antalet redskap i fiirhflllande till avslag indikerar att redskapen har tillverkats pfl
annan ort. Det ringa antal efterliimnade redskapen indikerar ett visst mitt av
redskapsvfird som medftirt att verktygen tillvaratagits och iteranvdnts pi annan ort
medan en del, inte minst de fragmentariska och de som ansigs ftirbrukade, liimnades kvar
pl platsen. Andelen ben frin iilg och biiver samt gldda och utter dr tecken pi att man
ffingade dessa i niirheten. Snittsp&r pi benen visar att man bearbetat flngsten pi denna
plats. Andel kiirnor, men framftir allt skrapor och avslag/stycken med bruksretuscher ger

ett visst stdd till denna tolkning dA behovet av skiirande och skrapande redskap
efterfrigades inftir arbetsuppgiften. F6rhillandet mellan kdttfattiga och k6'ttrika ben iir
inte entydigt men kan ses som beliigg ftir att man {iirhdlat de k<ittrikaste delarna av by'tet
som sedan transporterats vidare och pfl plats konsumerat de mer kdttfattiga delarna.
F6riidlingsprocessen kan dven ha inbegripet ett behov av organiska och/eller oorganiska
(keramiska) behillare.
Utifrin ovan enkla observationer framfirs tolkningen att ldmningar funna inom denna del
av Holm r74:r utg6r rester efter en jaltstation som anvdnts periodvis fiir selektivjakt pi
luxna djur och diir en del av bltet har fciridlats ftir senare konsumtion pi annan plats.
Denna tolkning bygger pi ett antal antaganden, varav nigra dr testbara. Kol- och ben frin
anliiggningarna kan dateras och dhrmed ge war pi kronologi och samhdrighet. En
bruksskadeanalys av eggredskapen skulle kunna ge besked om hur och till vad de har
brukats samt en analys av keramiken skulle kunna ge besked om kronologi och
funktionalitet.

Undersiikningens genomfitrande och resultat
Milen med understikning var tre:

r) Att utrdna i vilken omfattning bevarade boplatsrester kan finnas kvar i skogen
bakom dagens strandhak. Siikschaktet som togs upp i omrfldet visade att det
arkeologiska materialet finns uppemot 20 meter bakom dagens strandhak. Di
markbeskaffenhet inom omrfldet iir sand och diirmed mycket kdnsligt ftir erosion
kommer skadorna att successilt cika pi denna lagskyddade fornllmning.

z) Att utriina om den horisontella stratigrafin som det arkeologiska rnaterialet idag
uppvisar pi strandplanet iir ett resultat av slumpm?issig post-deposionella rdrelser
eller om fragment av platsens vetenskapliga kunskapspotential finns bevarad trots
ir av erosion. Unders6kningen har tydligt klargjort att det er vetenskapligt
meningsfullt att genomftira arkeologiska efterforskningar pi <iverddmda boplatser.

3) Att utr6,na om de tydliga skiirvstenskoncentrationer som slmtes pfl strandplanet
var rester efter anliiggningar eller uppkommit genom slumpmdssig post-
deposionella rdrelser. Unders6kningen har tydligt visat att dessa

sklrvstenskoncentrationer utg6r rester efter anliiggningar (hiird/kokgrop).
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Bilagor
Bilaga r. Beskrivningar samt plan och profilritningar
Pfl strandplanet strax nedanfiir dagens strandhak unders6ktes en yta pi 43 m". Pi
strandplanet hittades tre anliiggningar (Ar-AS) samt redskap, keramik bitar, avslag,

skiirvsten och brdnda ben. I skogen ovanfdr dagens strandhak drogs ett 35 meter lengt
sd,kschakt varav hela eller delar av 25 stycken en meters rutor undersiiktes. I sdkschakt

framkom redskap, avslag, keramik bitar och skiirvsten.

Anliiggning r Hiird
Lokalt rutnet X 389-984 Y 346
Sweref 99 TM rutnat N 6949824 E ST4o4S Z ca zoz,o

Hdrd, rest av, oregelbunden form, ca 1 x o,7 meter OnW-OSO), bestiende av (enligt

diabild) en tlt packning med skiirvsten, uppskattningsvis o,o5-o,2 meter stora.

Ar iiggningen ligger ca 3 meter sydvdst om dagens strandhak, pl strandplanet som bestfrr

av sand. Vid hiigt vatten ligger anliiggningen ca o,5 meter under vattnet eller i brytning
mellan vattnet och stranden.

Figur tz. Anldggning t, rest au hiird. Schematisk ritning upprdttad utift&n befintlig
dokumentation och en diabild. En koncentration au briinda ben hittades strox syd6st om

anldggningen, representerad av isogoner med en ekuidistans pd 5 gramft&n 5-zo gram
med en stirsta mdngd pfr 24,3 gram. B&de det lokala koordinatsgstemet frdn
undersdkningen och det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM dr redouisade.

Skala t:zo.

348347

14



En profil togs upp frfln S genom anliiggningens siidra del. Den visade att
skhrvstenpackningen 169 std'llvis pi ett omr6rt sandlager och att under detta fanns ett
svart sotigt lager med inslag av kol, r-z centimeter tjockt, som i sin tur lig ovanpfl ett lager

opiverkad sand.

Det finns inga uppgifter som visar att man tog nigot jordprov frln anliiggningen' Dhremot

togs ett kolprov frin anldggningen, dock det fattas dokumentation om varifrin det [r
taget. Enligt befintligt dokument hittades ca 15 liter skiirvsten i ruta X 384 Y 346 och ro
liter skiwsten i ruta X 383 Y 346, varav det mesta troligen hdr samman med

anliiggningen.

x 384 Y 346
N 594982462
E 574044,99

I

Medelpad
Holm socken Rad 174
Anleggning 1

profil frln S 6ttar N

skala 1:10

-zca2o2

Figur t3. Anliiggning t i proflfr&n S. Skiirustenpackningen l&g stiilluis pd ett lager
omrijrd sand och under dennafantu ett suart sotigt lager med inslag au kol, t-g
centimeter tjockt, som i sin tur l&g ouanp& ett lager opduerkad sand. Skala t: to.

Adnggning z Hiird
l,okalt rutn?it, rutor x g8S Y g4g

Sweref 99 TM rutor N 6949826 E Sz4o42-s74o432 ca 2or,7

Hdrd, rest av, nlrmast oval. 1,2 x o,85 meter (NO-SV), bestaende av en tiit packning

skdrvsten, o,o5-o,2 meter stora.
Anldggningen ligger ca 4 meter sydviist om dagens strandhak pi strandplanet som bestflr

av sand. Vid hdgt vatten ligger anliiggningen ca o,5 meter under vattnet eller i brytning
mellan vattnet och stranden.
Det finns inga uppgifter som visar att man 6ppnade en profil genom anliiggningen eller att
man tog ett jordprov frin den. Ddremot finns ett kolprov frin ruta X 385 Y 343, men inga

uppgifter om var det [r taget. Enligt befintligt dokument hittades ca 21 liter skarvsten i
ruta X 385 Y 343 varav det mesta troligen hiir samman med anllggningen.

x 384Y 347
N 5949824,38
E 57404196
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Figur t4. Anldggning z, rest au Nird. Ritningen 6uer anliiggningen iir upprdttad utift&n
en diabild och diirmeil frkerligen behiifrat medfel. En konentration au briinda ben

hittad* strax 6ster om anliiggningen, representerad ut isogoner med en ekvidistans p&
g gram tr&n g-zg gram med en stdrsta mdngil p& 9o,6 gmm. B&tle det lolala
laordilntsgstemetfr&nurdersdloingen och det natiorclla refoenssystemet SWEREF

99 TM iir redouisade. Skala t:zo.

Anliiegningg Hiitd
lDkalt rutnet, rutor X 382-g8g Y g4g-944

Sweref 99 TM rutor N 6949823-69498248 574o42-5740432 ca 2or,5

Hiind, rest av, niirmast rektangulfir, 14 x o,8-o,9 meter stor (IV-SO), bestAende av en gles

till tiit packning av skErvstenar, o,o5-o,3 meter stora'
Anliiggningen ligger ca 6 meter sydvdst om dagens strandhak pA strandplanet som bestAr

av sand. Vid hiigt vatten ligger anliggninggn ca o,5 meter under vattnet eller i brytning
mellan vatbret och shanden.
En profil togs upp fi{n S genom anliiggningens siidra del. Den visade att
skHnrtenpackningen stiillvis Hg pl ett sv'art sotigt lager med inslag av kol, r-z centimeter
qiockt, som i sin tur llg ovanpi ett r6d-brunt briint lager sand, r-4 centimemeter tjockt.
Dinrnder kom ett lager opfrverkad sand-

Det finns inga uppgifter som visar att det togs jord- eller kolppry frfl1 anli ggningen. Det

finns irya uppgifter om mingden skiwsten som ingick i anlliggningen, men

uppskattningwis var det ca 20-25 liter.
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6949825 +

6949824 +

Figur t5. Anliiggning 3, rest au hdrd. Ett mindre miingd briinda ben hittades i och

norduiist om ankiggningen, benen representeras au en isogon p& 5 gram. Bdde det
lokala koordinatsystemet frdn undersikningen och det nationella referenssAstemet

SWEREF qg TM dr redouisade. Skala t:zo.

Medelpad
Holm socken Raa 174
Anl6ggninS 3

profil frSn S tiftar N

skala 1:10

382

6949823 +

x 382,60 Y 344
N 6949823,54
t 574M2,67

I

x 382,60 Y 345
N 5949823,30
E 574043,54

I

- Z ca 201,60

Figur t6. Anliiggning 3 i profiIfr&n S. Skdrt:stenpackningen l&g stdlluis p& eft suart
sotigt lager med inslag au kol, t-z centimeter tjockt, som f sin tur 169 ouanpd ett r6d-
brunt brdnt lager sand, t-4 centimemeter tjockt. Diitwnder kom ett lager op&uerkad
sand. Skala t:to.

$,q-
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Teckenfirklaring tiII profilritningar.

omrord sand

svart sotig lager med kol

rod-brun brent sandlager

oplverkad sand

skirvsten

Bilaga z. Fyndlista avslag, splitter, redskap och keramik

fynd

nr
x v

lager/

m.6.h.
typ

st.

t.

st,

br.

st.

ti.
vikt
gram

material

L:L 401 349 1 l avslag <L flinta

!i2 401 349 1 2 avslag kvartsit

2:L 400 349 1 l avslag 4 kvartsit

2i2 400 349 1 l avslag <1 h ai lleflinta

?.1 398 349 7 l avslag <1 helleflinta

3:2 398 349 1 l avslag <1 kvartsit

3:3 398 349 1 l avslag <1 kvarts

314 398 349 1 1 avslag med bruks retuscher 34 12 8 ? helleflinta

4 399 349 1 l avslag <1 kvarts

5 391,80 349,50 1 l splitter hSlleflinta

6 391 349 1 2 avslag 2 kvarts

7 389,65 349,25 1 l avslag <1 kvarts

8 389,10 349,LO 1 1 avslag <L helleflinta

9 388,60 349,50 1 l skrapa (?) 35 25 10 9 kva rts

387 349 L l avslag <1 halleflinta

11:1 409 349 l avslag med bruks retuscher LL L4 <1 helleflinta

77:2 409 349 1 avslag med bruks retuscher 20 13 5 L helleflinta

L2 385 346 1 12 avslag/splitter 24 kva rts

13:1 382 345 1 3 avslag helleflinta

73i2 382 345 L 3 avslag 1 kvartsit

-tJ:J 382 345 1 9 avslag/splitter 10 kvar$

L4 386 346 1
1 bit kvarts magrade keramik,

med ornamentik (?)
1 keramik

15:1 391,18 349,3s 2 avslag 2 hdlleflinta

15i2 391,18 349,35 l skrapa 72 10 <1 kvarts

16 390,90 349,90 l avslag kvarts

1,7 390,80 349,70 1 briind kida (?) <1 k6da (?)

18 390,70 349,80 1

5 bitar kvarts magrade

keramil! varav 4 passar ihop

och t har ornamentik

20 keramik

19 390,30 349,35 l avslag 2 kvarts

20 389,40 349,55 l avslag 24 kva rts
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fynd
nr

x v
lagerl
m.6.h.

typ
st.

t.

st.

br.
st.

ti.
vik
gram

material

21 389 349 2 l avslag 2 halleflinta

22 388 349
4 bitar kvarts magrade

keramik
6 keramik

387 349 2 2 avslag 4 kvarts

397,70 349,70 l avslag 1 kvarts

25 391 349 3 2 avslag 2 kvarts

26 390,10 349,95 1 briind kdda (?) 1 kAda (?)

27 389,90 349,70 L splitter 2 h6lleflinta

28 389,30 349,40 2 splitter 2 KVar$

29 389,20 349,60 kolprov, se bilaga 5 kol

30:1 388 349 l avslag 1 kvartsit

30i2 388 349 l avslag 1 hdlleflinta

31:1 388,60 349,65 l avslag <1 hdlleflinta

3L:2 388,60 349,65 l avslag <1 kvarts

32 388,2s 349,85 l fragment spln 22 18 6 helleflinta

33 387,90 349,70 l avslag 2 kvarts

34 387 349 3 2 avslag 2 h ai lleflinta

35 387,20 349,50 l avslag 4 kvartsit

5b: l. 384 345 1 L stdtkantskdrna 34 8 6 kvarts

36'.2 384 345 1 16 avslag 8 kvarts

36:3 384 345 1 1 fragment spets 28 77 6 kvartsit

3614 384 345 I 2 avsla&/splitter 8 kvartsit

36:5 384 345 1 5 avslag/splitter hSlleflinta

37:I 384 1 1 avslag med bruks retuscher 4T 36 11 t4 halleflinta

3712 384 342 1 1frag. stdtkantskerna 20 24 LL 8 kvarts

37:3 384 342 L 3 avslag 18 hiilleflinta

37:4 384 342 7 l splitter 9 kvans

37'.5 384 L 2 avslag <1 l(varts

37 t6 384 342 1 1 frag. stiitkantskerna 25 9 5 kvarts

38 383,50 341,50 1 l avslag 1 kva rts

39 385,50 344,66 1 l avslag hdlleflinta

40:1 384 346 6 avslag/splitter 26 hiilleflinta

40:2 384 7 avslag,/splitter 9 kva rts

40:3 384 346 l avslag ! kvartsit

40:4 384 346 l st6tkantskarna 27 t7 6 kvarts

40:5 384 346 l skrapa rat q kvarts

40:6 384 346 l skrapa 37 26 74 15 hSlleflinta

40.,7 384 346 l stdtkantskerna 37 9 4 kvarts

40:8 384 346 L fragment mikrosp5n 9 8 <1 h,l I leflinta

41i7 386 344 1 l skrapa 29 11 o kvarts

4!t2 386 344 L 1 borr (?) ?5 18 8 2 kva rts

4L,3 386 344 1 l avslag 1 kvarts

386 344 1 bit kvartsmagrade keramik 5 keramik

43:I 386 344 8 avslag,/splitter helleflinta

43:2 386 344 15 avslag/splitter 17 KVans

43:3 386 344 1 frag. stiitkantskerna 34 11 3 lwarts
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fynd

nr
x v

lagerl
m.ii.h.

typ
st. st.

br.

st.

tj.
vik
gram

material

44 38s 343 L bit kvartsmagrade keramik <1 keramik

45 385 343 anl.2 1 plattformskarna 45 37 22 32 h ii lleflinta

46 385 346 4 avslag 11 helleflinta

47:7 384 346 7 1 frag. stdtkantskerna 77 12 6 kva rts

47 i2 384 346 1 1 frag. st6tkantskdrna 18 15 6 2 kvarts

47 i3 384 346 1 3 avslag/splitter 7 kva rts

48 381 347 1 1 bit kvarts magrade keramik keramik

49:1 381 345 1 l skrapa 27 I5 8 kvarts

49:2 381 345 1 l fragment kdrna 30 19 I5 10 hdlleflinta

49:3 381 345 1 L splitter 5 kvarts

49:4 381 345 7 3 avslag 3 kvarts

49:5 381 345 1 l avslag 1 helleflinta

49:6 381 345 1 1 avsla& span likande -to 13 3 <1 hiilleflinta

50:1 383 343 3 avslag ) kvarts

50:2 383 343 2 avslag 4 helleflinta

50:3 383 343 l stiitkantskerna 44 28 L6 20 kvarts

50:4 383 343 l fragment spen 26 8 8 halleflinta

50:5 383 343 l avslag med bruks retuscher 27 20 8 3 dalaporfyr

386 342 l kerna 39 52 39 93 kvarts

52iL 385 347 1 1 avslag L2 kvartsit

52i2 385 347 1 4 avslag/splitter L4 h6lleflinta

52:3 385 347 t 15 avslag/splitter 13 kvarts

52:4 385 7 l stotkantskerna l6 IO 7 2 kvans

52:5 385 347 7 t handtagskerna -15 9 halleflinta

52'.6 385 347 1 l mikrospSn 19 7 2 <1 kvartsit

53:1 385 343 33 avsla&/splitter 54 kvarts

385 19 avslag/splitter 49 hSlleflinta

5J:5 J65 343 1 frag. stijtkantskerna 28 15 15 kvarts

53:4 385 343 l skrapa 22 T9 8 4 hiilleflinta

53:5 385 343 L stdtkantskerna 16 6 kvarts

5J:b 385 J45 1 frag. stdtkantskerna 20 71. 8 2 kvarts

53:7 385 343 1. skrapa 42 24 12 -t5 halleflinta

54 381 346 1 1 bit kvartsmagrade keramik <1 keramik

55 384 2 bit kvartsmagrade keramik 10 keramik

56:1 383 342 1 L skrapa 20 20 8 kvarts

56:2 383 342 1 1 avslag med bruksretuscher 25 31 5 kvartsit

5b:J 383 342 I 2 avslag kvarts

57 iL 386 343 1 1 frag. st6tkantsk5rna 20 12 4 kvarts

57:2 386 1 1frag. stdtkantskdrna I5 6 2 kvarts

57:3 386 343 1 l stdtkantskarna 15 15 6 2 kvarts

57:4 ldb 1 l stiitkantskdrna 18 15 8 kvarts

57:5 386 343 1 13 avslag/splitter T2 kvarts

58:1 383 344 7 l borr (?) 26 5 kvarts

58:2 383 344 L l avslag med bruks retuscher 30 39 18 r7 hdlleflinta

58:3 383 344 1 l avslag sp6n liknande 26 -15 1 kva rts

58:4 383 344 L l bearbetade avslag 40 24 74 10 kvarts
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fynd

nr
x Y

lagerl
m.ii.h.

tvp
st. st.

br,

st,

tj.
vikt
gram

material

58:5 383 344 7 1 bearbetade stycke 67 36 26 54 hSlleflinta

58:6 383 344 1 1 bearbetade stycke 45 1l 11 6 hdlleflinta

58:7 383 344 I 1 frag. stdtkantskerna 32 24 10 I kvarts

58:8 383 344 L l avslag <1 flinta

58:9 J6J 344 1 2 avslag t" kvarts

58:L0 383 344 L 6 avslag helleflinta

58:11 383 344 1 6 splitter 19 kvarts

59:1 384 344 I l avslag <1 kvartsit

59:2 384 344 1 5 avslag 10 helleflinta

59:3 384 344 1 6 avslag 19 kva rts

60:1 386 345 I frag. stdtkantskerna 29 19 9 kvarts

60:2 386 345 2 avslag 5 kvarts

60:3 386 345 l avslag <1 kvartsit

61:1 382 344 2 5 avsla&/splitter kvarts

6l:2 382 344 2 l skrapa 27 6 kva rts

61:3 382 344 l skrapa 23 18 10 hSlleflinta

61:4 382 344 2 1 frag. kerna 24 l) -15 6 helleflinta

61:5 342 344 2 7 avslag/splitter 54 helleflinta

61:6 382 344 ) l avslag 35 kvartsit

6L:7 382 344 2 l stdtkantskerna 80 25 20 29 kvarts

62:7 386 346 1 1frag. stOtkantskerna 39 26 11 72 kva rts

b2:2 386 346 1 I frag. stdtkantskarna 13 7 ) kva rts

62t3 386 346 1 l skrapa 25 10 7 kvarts

62:4 386 346 1 10 avsla&/splitter 9 kvarts

62:5 386 346 1 l avslag med bruks retuscher L4 t4 t hdlleflinta

62:6 386 346 1 6 avslag helleflinta

63 383 344 1
2 bitar kvartsmagrade

keramik
L keramik

64 386 347 1

4 bitar kvartsmagrade

keramik, varav en med

ornamentik

8 keramik

65:1 384 343 2 avslag kvans

65:2 384 343 l splitter <1 helleflinta

65:3 384 343 2 stycke 27 hdlleflinta

66'.L 565 345 1 3 avslag kvarts

66:2 565 345 L l avslag <1 hdlleflinta

386 347 1 l k6lskrapa 42 13 7 hSlleflinta

67:2 386 347 1 4 avslag,/splitter helleflinta

67:3 386 347 1 5 avslag/splitter 11 kva rts

68:L 384 347 1 1 avslag med bruks retuscher 57 33 12 20 helleflinta

68:2 384 347 L L avslag med bruks retuscher 47 28 72 8 hdlleflinta

68:3 384 347 L 5 avslag/splitter t7 halleflinta

69: L 383 347 1 2l avslag/splitter 32 kvarts

69:2 383 347 7 l stdtkantskerna 17 8 2 kva rts

69:3 383 347 1 1 stiitkantskerna 20 77 2 kvarts

69'.4 383 347 L l skrapa 20 17 6 kvarts
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fynd
nr

x v
lagerl
m.fi.h.

typ
st.

t.

st.

br.

st.

tj.
vikt
gram

material

69:5 383 347 I l stdtkantskerna 31 20 5 kva rts

69:6 383 347 7 l stiitkantskarna 25 20 q 4 kva rts

69:7 383 347 1 2 avsla&/splitter helleflinta

69:8 383 347 1 I avslag 55 kvartsit

69:9 383 347 1 1 avslag med bruks retuscher 27 16 10 hSlleflinta

69:9 383 347 1 l skrapa 22 19 10 5 kvarts

69:9 383 347 1 l stiitkantskerna 18 7 kvarts

7O:l 381 347 7 1 skrapa 13 7 2 kvarts

7O:2 381 347 1 11 avslag/splitter kva rts

70:3 381 347 1 8 avslag,/splitter 7 hdlleflinta

7L:I 382 1 7 avslag/splitter 8 kva rts

7Ltz 382 346 1 4 avslag,/splitter 3 helleflinta

7Lt3 382 J40 1 1 skrapa 39 27 14 kvarts

7 Lt4 382 J40 1 l st6tkantskerna 38 30 L7 kvarts

7!i5 382 1 1 avslag med bruks retuscher 55 11 18 helleflinta

72:! 38s l splitter 8 kvartsit

72iL 385 542 11 avslag/splitter L4 kvarts

72'.L 38s 342 L avslag 1 helleflinta

73tL 381 346 7 3 avsla&/splitter 1at halleflinta

381 346 7 6 avsla&/splitter 5 kvarts

t 5:5 381 346 7 l kdrna 89 67 40 292 hSlleflinta

73:4 5at t L 1 avslag med bruks retuscher 10 5 helleflinta

I5i5 381 346 1 l avslag med bruks retuscher 19 72 <1 helleflinta

7 4i7 382 347 1 l st6tkantskiirna (?) 49 33 15 27 hiilleflinta

342 347 1 l st6tkantskerna (?) t3 47 l6 56 h6lleflinta

74t3 382 347 1 l skrapa (?) 26 22 L2 8 KVanS

74:4 382 347 1 22 avslagr/splitter 20 kva rts

74:5 382 347 1 11 avslag/splitter 74 hillleflinta

74:6 382 347 1 stvcke med bruks retuscher 38 27 1.3 16 hdlleflinta

7siL 385 341 l fragment skrapa 28 77 9 5 kvarts

75:2 385 341 l avslag 5 hdlleflinta

75:3 385 341 l splitter LL kvartsit

76tL 383 346 1 sKrapa 33 30 13 13 kvarts

76:l 383 346 7 8 avslag,/splitter kvarts

76:7 383 346 1 8 avslag 12 hiilleflinta

77:7 386 342 r L splitter <1 hSlleflinta

77:2 386 342 1 14 avslag/splitter 35 kva rts

77 t3 342 1 1 frag. stiitkantskdrna 35 27 11 11 kvarts

77 i4 386 342 I 1 frag. sttitkantskerna 35 L6 10 6 kvarts

78:L 385 344 1 l fragment kdrna (?) 74 35 20 34 halleflinta

78:2 385 344 1 1 avslag med bruks retuscher L4 kvans

78:3 38s 3M 7 l frag. stdtkantskerna 29 19 8 5 kva rts

78:4 385 344 1 l skrapa 23 20 8 kvarts

78:5 565 344 1 8 avslag helleflinta

78:6 385 344 1 5 avslag 2 kvartsit

78i7 385 344 1 17 avslag 72 kvarts



Bilaga 3. Fyndlista ben Bilaga 4. Fyndlista skdrvsten

x v mentd liter
561 345 4

381 346 )

381 347 2

382 344 20

382 346

562 347 6

383 343

383 344 R

383 345 2

383 346 10

383 347 6

384 34L

384 9

384 344 8,8

384 345 t2
384 346 15

384 347 6

385 541 3

385 342 27

38s 344 IJ

385 345 8

385 346

385 347

386 342 6

386

386 344

386 J4) )

5l'b 346 3

386 347 1

349 387 0,3

349 388 nl

349 389

349 390 5

349 391 o,2

349 392 o,2

summa 20L,4

x v vikt gram

56-t 34s r,7

381 346 7,7

381 347 t,6
382 344 3,4

342 345 2,L

382 346 2,4

382 347 L,2

383 343 4,1

383 344 7,4

383 345

383 346 5,7

5at5 347 24,3

384 342 o,2

384 1

384 344 4,2

384 345 5,0

384 346 7,6

384 347 L,6

385 342 1(

385 '111

385 344 30,6

38s 5,1

38s 347 6,L

386 L,2

386 343 0,9

386 344 77,3

386 345 4,L

386 346 6,3

386 347 4,3

summa 770
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Figur t7. Fgndfordelning i undersdkningsytorna. Det mestafi)rekom pd strandplanen
nedanftr dagens standhok, men duen uppemot 18 meterhdn dagens strandhak.
Redskap - r6da punkter, auslag - bI& punkter, skdrusten - antal liter och brdnda ben -
antal gram. Benfi)rekom endast nedanfi)r dagens strandhak.
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Bilaga 5. Osteologisk analys

Petra Molnar och Carina Olson

OFL Rapport 2011:6

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

Institutionen f6r arkeologi och antikens kultur

Stockholms universitet

Lilla Frescativ5gen 7

106 91 STOCKHOLM

Osteologisk unders6kning av ben

frin Rad 174, Holms socken, MedelPad



Osteoarkeologisk Undersiilcring
Den arkeologiska undersdkningen utf6rdes av Murberget, L'insmuseet Vdsternorrland.

Unders6kningen av benmaterialet dr genomftird av FD Petra Molnar under maj zou pl
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, med hjiilp av

laboratoriets komparativa samling samt i de flesta fall med hjiilp av mikroskop ftir att
identifiera art och benslag. Fragmenten rhknades och viigdes och fiirbriinningsgraden
noterades enligt Stiner et ol. (rggS: fig. z, tab. 3) (figur r).

0 Not burned (cream/tan)
1 Slightly burned; localized and <half carbonized
2 Lightly burned; >half carbonized
3 Fully carbonized (completely black)
4 Localized <half calcined (more black than white)
5 >half calcined (more white than black)
6 Fully calcined (completely white)

f
(o €C (

Figur 7. Fdrbriinningsgrader enligt Stiner et ol. 1995 (figur 2 och tobell 3)

Benmaterialet bestflr av 247 fragment med en vikt av 166,72 8r. Fdrbrdnningsgraden hos

samtliga fragment var hdg; fiirbrdnningsgrad 6 enligt Stiner et cl. (1995) (se figur r).

sniwikten av fragmenten [r o,67 gram. Andelen benfragment identifierade till art eller

grupp av arter och benslag utgiir 7,3 % beriiknat pi antal fragment och zz,8 % beriiknat pfl

vilit. De ben som identifierats som diiggdjur (alla storlekar), men inte till benslag har inte

rhknats med.
Den hirda briinningen och fragmenteringen dr orsaken till det stora antalet oidentifierade

ben. Beniimningen grdsdtare har tilliimpats uteslutande ftir tandfragment'

Tobell. 7. Artfiirdelning vid Rod 774, Holms sn.

Art Antal vikt (grl

AIE (Alces alcesl 9 34,52

Beuet lcostor fiberl 6 z,6z

lJtter? lLutro lutrol 1 o,42

cedda lEsox lucius) 1 0,04

Grdsdtare 1 0,19

Stort ddggdjur 27 26,Or

Mellanstort daggdjur 24 2s,79

Litet/mellan daggdjur 9 3,2

Oidentifierat daggdjur L75 73,73

Totalt 247 L66,72

Den vanligast fdrekommande arten btde till antal fragment och till vikt er elg. Troligwis

tillh6r fragmenten inom grupperna stor grasetare, griisdtare, medelstort och stort

diiggdjur, ocksi iilg. Ett fragment av bhver, och ett som troligtvis dr utter utgiir de enda
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6'wiga identifierade ddggdjuren. Ut<iver dessa diiggdjur har ett fragment frfln gldda
identifi erats (tabell r).

Alders- och kiinsbediimning
De ben som har identifierats har alla beddmts komma frfln vuxna djur. Inga fragment i
materialet hade karaktdrer som kunde anvlndas fiir kd,nsbeddmnine.

Snittspflr
Snittspir har observerats pi fem benfragment: ett frfrn biiver, ett frin (troligtvis) utter, ett
frin ett stort d?iggdjur (troligtvis elg) och wi som har bed6mts som d?iggdjur (figur z).

Gnagspflr och bearbetade ben
Inga siikra gnagspir har kunnat konstateras, inte heller nflgra benfragment som med
siikerhet kan bedtimas som bearbetade.

Ben i kontext
Tabell z visar fdrdelningen av fragment och vikt per ruta sorterat pl antal benfragment.
Rutorna x386 y3 44, x985y943,4 83 yg47 samt x385 y344 uppvisade de std,rsta

mdngderna ben. Alla kontexter innehiller enstaka ben, vilket medfiir att mdnster blir
svira att sk6nja. Alg fanns i &tta rutor, bdver i fem rutor. Ingen av rutorna inneh6ll fler iin
en art. Benet frin gddda fanns i ruta x38z yg47 (tabell3).

Figur 2. Skiirsp,r pA frogment frdn 6verarmsben av biiver.
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Tobell 2. Antol frogment och vikt per ruto.

Ruta Antal Vikt (gr)

x386 y344 23 17,26

x385 y343 20 11,14

x383 y347 18 24,37

x385 y344 18 30,33

x384 y346 ,iE 7,61

x386 y345 '13 4,22

x386 y346 13 6,14

x383 y346 12 5,72

x384 y344 12 4,39

x384 y345 I 4,91

x385 y347 I 6,19

x386 y347 8 4,49

x381 y345 1,83

x385 y346 7 5,31

x386 y342 7 1 ,17

Ruta Antal viK (gr)

x382y347 6 1,35

x383 y345 6 2,71

x381 y346 5 1,63

x381 y347 5 'l ,37

x382 y346 5 2,42

x383 y344 5 7 ,17

x382y344 4 3,01

x382y345 4 1,91

x384y347 4 1,6

x386 y343 4 ?.t?

x385 y342 3 1,75

x383 y343 2 2,27

fia4 y342 2 0,48

x384 y343 1 0,84

Totalt 247 166,72

Anatomiskfiirdelning
F6rdelningen av kroppsdelar visar att den stdrsta andelen identifierade benfragment

hamnar i kategorien r<irben. Inom denna kategori kan riirbenen hiirr6ra bflde frln ktittrika
(fram- och bakben) och k6ttfattiga (hand/fot) kroppsdelar. En stor andel identifierade

fragment frhn iilg kommer ocksi frln dessa regioner. Antalet identifierade fragment av iilg

synes dock nigot hdgre frin de kdttfattiga regionerna iin frin de kiittrika. Det stora antalet

obest?imda fragment d6,ljer troligen fler kdttrika kroppsdelar, siirskilt kotor och revben

vars sbuktur lr relatirt sk6,r i jlmfiirelse med tex ben frin kranium eller rdrben (tabell +).

Endast terrestriska diiggdjur har identifierats i benmaterialet. Den osteologiska

undersiikningen tyder ddrf<ir pfr att detta dr en inlandslokal. Tolkat utifran strukturen pi
benfragmenten iir det holiga att majoriteten av benen hiirr6r frln iilg. Materialets storlek

begriinsar tolkningsm<ijligheterna om de olika djurens betydelse f6'r fiirsiirjningen.
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Tobell 3. Antol ortbestiimdo lrogment per ruto.

o
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oo
roE
o

C
-g
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3
E
o0
OD:oIt
c
!
c,
E
o
J

t!0
n0

o

g
o
oF

x381 y345 5

x38t y347 5 J

x382 y344 1 3 4

x382 y345 2 I L 4

x382 y346 1 T 5 5

x382 y347 r 5 6

x383 y343 L 2

x383 y344 I 4 5

x383 y345 6 6

x383 y346 3 9

x383 y347 2 9 18

x384 y342 2

x384 y343 I 1

x384 y344 L L a 8 12

x384 y345 9 9

x384 y346 1 1 4 9 15

x38/- y347 T 3 4

x385 y342 5 3

x385 y343 1 5 ID 20

x385 y344 1 5 T5 18

x385 y346 2 1 4 7

x385 y347 I 6 9

x385 y342

x386 y343 4 4

x386 y344 8 2 11 23

x386 y345 1 t2 I5

x386 y346 7 L2 -tJ

x386 y347 1 1 1 5 8

x381 y345 t 6

Totalt 9 5 L 1 1 2L 24 9 L75 247
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Tobell 4. Anotomisk distribution per ort, grupp av orter somt oidentifierod drt

E
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o
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E
q,
ltJ
t!
t0

o

o

c
o!
:oc

E
:G

oolt
o

o
oF

Al9 (n/ces a/ces) 1 1 2 J o

Bever (Castor fiber) J J 6

Utter (Lutra lutra) 1 1

Giidda (Esox lucius) 1 1

Griisatare 1 1

Stort deggdjur ZL 2L

Mellan-stort daggdjur 3 1 20 24

Litet-mellan dAggdjur 1 1 1 6 9

Oidentifierat deggdjur 1 5 I O:' 175

Totalt 11 1 2 4 3 5 52 159 247

Referenser
Stiner MC, Kuhn SL, Weiner S, Bar-Yosef O. 1995. Differential burning, re-crystallization,

and fragmentation of archaeological bone. ./ourn aI of Archaeological Science zz:zz3-237
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Bilaga 6. Fyndlista kolprov

nr Beskrivning/anmirkning

Kolprov 1 Anleggning 1 i ruta x 383 y 343, dock det saknas uppgifter om provtagnings punkt.

Kolprov 2
Taget i ruta x 385 y 343, troligen frdn anlSggning 2, dock det saknas uppgifter om

provta8nings punkt.

Kolprov 3 F29 ruta x 389,2 y 349,6 iscikschakten. Troligen frAn en gammal rot.

Bilaga 7. Fotofiirteckning svart-vit film

Enligt befintlig dokumentation fanns tio svart-vita bilder tagna vid undersdkningstillfiillet'

Vid rapportframsthllning gick det inte att uppringa kopior eller negativen'

Bilaga 8. Fotofiirteckning fdrg dia

Enligt befintlig dokumentation fanns 33 diabilder tagna vid unders6kningstillf;illet. Vid

rapportframstiillning hittades rr stycken.

bird
nr

motiv
riktning
mot

001 Anleggning 1 itversikt i plan. S

002 Anleggning 1 i profil. S

003 Anltlggning 'l i profil. N

004 Anlaggning 1, del av Profil. N

005 Anlaggning 2 tiversikt i plan. N

006 Anliiggning 2 iiversikt i Plan. N

007 Anliiggning 3 i profil. N

008 Anlaggning 3, del av prolil. N

009 Rula 420421 Y 349. N

010 Kursdeltagare samt guiden David Loeffler (i hatt) pe Holm Rae 187'

011 Kursdeltagare samt guiden David Loeffler (i hatt) pa Holm Rad 187'
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Bilaga 9. Fotografier f?irg dia

Bitd 001 Bitd 002

Bitd 003 Bitd 004

Bitd 005 Bird 006

Bitd 007 Bitd 008
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Bitd 009 Bild 010

Bitd 011
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