Här bodde Umeås första innevånare.
För drygt 8000 år sedan låg Botsmarkssjön bara några kilometer från
havet. Här levde de tidigaste kända människorna i Umeå kommun.
De levde av jakt, fiske och insamling av vad naturen kunde ge. Spåren
av dessa människor hittar man på badplatsen Sanabadet och i sommarstugeområdet som ligger i direkt anslutning till badet.
De spår stenåldersmänniskorna lämnade efter sig och som syns idag
är skärvsten, det vill säga stenar som spruckit vid eldning och matlagning i kokgropar; avslag som är små stenflisor, som blir över när man
tillverkar stenredskap och små bitar av brända djurben, som är rester
efter måltiderna. På Sanabadets strand kan alla dessa saker ligga helt
öppet i sanden.

Boplatsen låg, som många andra stenåldersboplatser, på torr mark
nära vatten med bra utsikt och vänt mot solen. Att platsen är attraktiv
även idag visas av att det nu är en badplats med camping och ett sommarstugeområde mitt på den forna boplatsen.
Att platsen varit attraktiv under hela förhistorien visar enstaka fynd
från olika tider av stenåldern och av tre kokgropar från vikingatiden.

Reconstruction of the stone age village at Sanabadet 8000 years ago.
Painting by Constantin Tica.

The first known people in the Umeå region lived here at Sanabadet.
Some 8000 years ago, sea-level was some 90 metres higher than today
so that the sea was only a few kilometres away, enabling the tribe to support itself
by hunting, fishing and seal-hunting.
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Man livnäde sig på älg, bäver och fisk. Det visar de djurben arkeologerna funnit på platsen. Två små benbitar från säl visar att man även
jagat och fiskat i havet. Matlagningen gjordes över öppen eld eller i
kokgropar. Förutom kött och fisk samlade man med största sannolikhet även in ätliga växter, bär och svamp men detta är svårare att se
spår av idag.

