


ABSTRACT 

Följande uppsats behandlar förekotmt.en av flinta i farm av fynd och avsJa&,material i 
Mellmmcmand. Det huvudsakliga syftet är att utröna bakgrunden till spridningen av flinta 
i inlandet. Spridningen sätts därför i samband med jägarbefolkningens 
bosättningsmönster. Utifrån detta görs även en analys om olika ~er. 

Uppsatsen berör också diskusmonen om en immigrerande befolkningsgrupp, som 
antas ha introducerat och förmecUat flintan. Detta sker utifrAn en studie över spridningen 
av olika redskapszyper av flinta. 
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1. SYFfE, HYPOTES OCH METOD 

I. I. . Syfte och problem.atillning 

Följande uppsats studerar flintförekomsten i Mellannorrland under tiden MN
SN/BRÅ, med avseende på distribution och funktion. Syftet är att Utl'Ön!l bakgrunden till 
distributionen, via grävda bopla1ser och lösfynd. 

Tidigare forskning kring flintfynd i Norrland vill göra gällande att en söderifrån 
kanmande befolkningsgrupp bosate sig längs kusten och in1roducerade bl a jordbruk och 
flinta. Utgångsläget för deua teorier är huwdQkJigen flintdepåema i Västerbotten. md 
datering till MN. 

Man har framhållit att kustboplatserna utvecklade en stabilitet i bosättningen samt 
upprätthöll en social organisation. (Broadbent 1982: 50ff) Detta ska dA ställas mot en 
rörlig jAgarbefolkning i inlandet. Broadbent visar på utbredningen av flinta i Västerbotten. 
där flintfynden i kustlandet utgörs av större föremål, ofta i depåer, och i inlandet 
mestadels av skrapor. (Broadbent 1982:561) 

Man kan med stor säkerhet påstå att flintmaterialet i första hand avsattes vid kusten, 
såväl i mellersta som i norra Norrland, fr o m MN och fram till SN/BRÅ. Tyngdpunkten 
i problemställningen ligger därf'or vid vad scm ligger till gnmd för spridningen i inlandet. 

Med antagandet att kust och inland bebos av två olika befolkningsgrupper (med olika 
försörjningsbasis) som grund, presenteras i det följande ett möjligt "scenario" för 
förloppet Detta ligger till grund för hypotesen. 

Inlandet bebos av en rörlig jägarbefolkning. Man rör sig i grupper, vilka varierar i 
storlek mlder året, beroende på aktiviteterna. 

Människor i ett mobilt system kan inte existera utan att ibland sammanstråla, för socialt 
och materiellt utbyte. Aktiviteterna under Aret ger naturligt upphov till träffpunkter -
platser med hyfsade försörjningsmöjlighet.er under en viss tid. Där byt.er man varor och 
ideer, mäklar äktenskap, utövar religion och över huwdtaget umgås. Den sociala 
funktionen är av stor betydelse. 

För att upprätthålla banden mellan delar av en befolkning som ofta är i rörelse, krävs 
att det vid enskilda tillfällen finns möjlighet att samla större grupper. Med tanke på 
kommunikationer bör dylika samlingslokaler knyta ihop grupper som rör sig kring en 
älv/ett älvsystem. Religiösa ceremonier torde här spela en stor roll för att befästa 
grupptillhörigheten. Dessa platser blir naturligt centtan för introduktion av innovationer. 

Förutsättningarna för deua "större lokaler" är, givetvis, goda kommunikationer och, 
åtmimtone kortsiktigt, möjligheten att försörja en stor grupp människor. 

Upp längs kusten kommer en annan grupp av människor. (Motiven skall inte beröras 
närmare här.) Förutom sina materiella tillgångar för de med sig egna traditioner vad gäller 
religion, social organisation och kunskap, allt präglat i en annan miljö. Bosättningen 
följer helt andra mönster än i inlandet; med odling som en del i försörjningsbasen blir 
bosäUDingen sedentär, eller å1Jni.mtone halvsedentär. 

Situationen är alltså att kust- och inlandsbefolkning består av olika system, vilket 
återspeglas i bosättningsmönst.er, ekonomi och socialt skick. Et egalitärt system står mot 
ett mer komplext. Någonstans finns en kontaktyta, där ett utbyte sker. Den ena parten 
erhåller flinta, ett material som man inte tidigare (i någon nämnvärd u1sträckning) använt 
Hos jAgarbef ollcningen får flintan en funktionell betydelse och ingår i redskapskontexten 
utan att påverka denna. 

Kontaktytan, dvs de stora samlingslokalerna, bör ligga i skärningspunkten mellan 
befolkningsgruppernas resursområden, alltså någonstans i kus1området. 
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Mötet mella11 människor lcan ske på olika sätt. 
När främlingar kommer för att s1A sig ned brukar spänningar uppstA. Det kan leda till 

öppen konflikt: Man försöker jaga iväg nykomlingarna, om de ses som inkriktare och 
konkmrenter om resunema. Men i detta fall försörjer sig de båda grupperna på olika sätt, 
och i huvudsak i olika topografiska zoner. Då finns det möjligheter att dra nytta av 
varandra. Om den ena har vad den andra behöver och vice versa uppstår naturligt ett 
utbyte. . . . 

-Flintan anänds dock inte i så stor ·utsttickning i inlandet, och de redskap man tillverkar 
av den är sådana 110D1 man gör i lokala ma1erlal. Därför kan flintan inte ses som ett direkt 
behov. Därmed blir ett annat alternativ ak:tueilt 

Utbytet kan finkas vara en ren symbolhandling, dvs att man byter varor för att 'hålla 
fred• och visa respekt för varandra. -V arorna som cirkulerar har då inget reellt värde hos 
den ena eller båda parterna, förutom symbolvärdet Det kan dock föreligga skillnader i 
synen på före.målens värde, dvs den ena parten ligger in en kultmförankrad värdering i 
föremålet som den andra inte •s~. För flintan gäller ju, att man brukar koppla den 
samman med status (praktyxor o dyl), vilket inte stämmer överens med den norrländske 
j~ kontext Därför ses den endast som ett användbart mat.erial. 

Detta alternativ, och även det ovanstående, gör det möjligt·för båda parterna att 
upprätthålla sin respektive egenart Kustbefolkningen kan även f or15ättningms fungera 
· sooi förtnedlara av tex flinta. · 

Koncentrationen av flinta bord avta i takt med avståndet 1ill källan, dvs större 
,aamJingslokaler i kustområdet, samt spridas ut med gruppernas utnyttjande av 
älvsystemen. 

1.2. Hypotes 

Distiri.bu1ionen av flinta i Mellannarland fä)jer bosii.tminpnömb.-et i området. Flintan 
introduceras mder MN och tillförseln fortgår fram till SN/BRÅ.. 

lnlandem mobila jägarbefolkning sammanstrålar under viss tid på året vid större 
lokaler i anknytning till kusten. för gemensamma aktiviteter. 

Befolkningsgrupper söderifrån slår sig ned längs kusten. De behåller sina egna 
traditioner i fråga om bosät1ning, försörjning och redskapsbestånd, i vilket ingår 
användandet av flinta, som medförs i fmn av råmaterial och färdiga redskap. 

I mötet mellan kust-och inlandsbefollarlng erhåller den senare flinta, vilken finner sin 
funktion i en ny :redskapsmntext Flintan sprids lAngs vattensyst.emen inåt landet, i 
samband med jigargruppemas förf1yUningar under året 

Kustbefolkningen fungerar f ortsittningsvls som förmedlare av flinta. 
Beroende på bosätt:ningsmönster, ekonomi och socialt skick undergår kust- och 

inlandsbef olkning olika utveckling. 

Hypotesen skall verifieras/falsifieras med följande implikationer: 

Flintan bör finnas i koncentrationer på några större lokaler; jägarbefolkningens 
samlingslokaler. Dirifrån skall den sjunka i antal ju lingre bort man kommer från dema 
p1a1ler 1Angs vattendragen. 

För större lokaler gäller, att dessa i fyndkvantitet skall u1märka sig från lokaler i 
allmänhet. Där skall också finnas en kontinuitet som har sin början innan flintans 
tillströmning startar. 

Man skall kunna urskilja en distinktion mellan kust och inland i föremålstyper, 
beroende på försörjDingsbasis och teknisk tradition. Skillnaden består i tiden. 
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1.3. Metod 

Flinta från grävda bop1atser, samt lösfynd av flinta har använts. 

För att undersöka den kvantitativa spridningen av flinta i Mellannorrland, har utgrävt 
ma1erial använts. Det har behandlats älvvis. 

Varje älvs flintlokaler har bearbetats kvan1ita1ivt, med avseende på mängd flinta samt 
avstånd 1ill kusten. Detta åskådliggörs i separata stapeldiagram, där x-axeln representerar 
avstånd 1ill kusten och y-axeln antal flinta. Varje fynd och avslag har fått värdet 1. Syftet 
är att därigenom åskAdJiggöra förekomsten av eventuella större lokaler samt frekvensen 
på spridningen av flinta utifrån dessa. 

För att förenkla arbetet har nuvarande kustlinje använts i mä1ningarna. Poängen är att 
se flintlokalernas inbördes avstånd. därigenom kan man på ett enkelt sätt iakttaga hur 
flintan fördelar sig efter älvarna, vilka antages vara de naturliga kommunika1ionsledema. 

Avstånden mellan lokalerna har mätts längs vattensystemen på en karta med skalan 
1: 400 000. Mätningarna har uttörts medelst ett mäthjul. 

För att se ski1tnader i kust och inland har upprättats en disttibu1ionskarta över olika 
fröemålstyper. Kartan omfattar såväl lösfynd som grävda fynd, med undantag för 
skraporna, p g a dess stora mängd. 

Stapeldiagram och karta har inte i sig fungerat som tolkningar, u1na har varit en hjälp 
att överskåda ett omfattande material. 
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2. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

2.1. Geografisk begrinsning 

Un:d~kningsområdet gäller de Alvar och vattendrag som ligger ino~;i huwdsak 
Väst.ern~lands län, Jämtlandslän. Bäking)and och delar av Västerbotten. Alvarna som 
studeras är Ångermanälven, Fjällsjöälven, Rörströmsälven, Faxälven, Moälven, Ljungan 
och Ljusnan. 

Ångermanälvens l@lflöden rinner upp i fjälltrakterna på gränse_n mellan Norge och 
Jämtland-Lappland. Alven rinner genom södra Lappland och in i Ångermanland inom 
J~lesn.. . ... · . 

Alven rinner söder ut till Nämforsen vid Näsåker, sedan mot sydöst och övergår vid 
Nyland i en vid fjord, som mynnar ut i Bottenhavet Under Arhundrandena före 3 000 f 
Kr nådde: en smal vik från Bottenhavet ända in till området omedelbart nedanför 
Nämforsen. S1rax norr om Nämf orsen kommer Fjällsjöälven som uppkommer av 
Tåsjöälven och dess fortsättning Ho1ingsån samt av Rörströmsälven. Tåsjön mottar 
tillflöden från Saxälven och Sjoutälven, Hotingssjön även från Flåsjöälven. Dessa många 
förgreningar når in i fjällområdet, men större delen kommer från skogslandet I detta 
sammanhang har Hotingsån och Tåsjöälven räknats sam Fjä&jöälvens förlängning. 

Rörströmsälven flyter upp i Åsele lappmark där den kallas Långseleån. Den rinner 
genom Onmjön in i Västernorrlands 1An genom Rörströmssjön, Lesjön och Bolensjön ner 
till Bodumsjön. Från Bodumsjöns utlopp kallas vattendraget Fjällsjöälven, som sedan 
flyter ut i Angermanälven nordväst om Ådalsliden. Rörströmsälven ligger i hela sin 
utsträckning inom skogslandet. 

Norr om Sollefteå u1faller Faxälven i Ångermanälven. Faxälven och Fjällsjöälven 
förenas genom VängeWven i västra Ångermanland. Vattendraget som tar vid efter 
Faxälven i Jämtlandslän är Ströms vattudal, vilket sträcker sig ända upp till Frostviken i 
Kvambergsvatttnet i NV Jämtland där det även förgrenar sig i fonn av små vattendrag på 
norska sidan. 

Moälvens källt1öden ligger inte i fjällområdet, som gäller för de flesta andra älvarna. 
Den J:,örjar i inlandet, några mil från kusten, och rinner ut i Själevadsfjärden S1rax söder 
om ömsköldsvik. Dess vattensystem inkluderar bl a Anundssjön och Agnsjön. 

Ljungans källt1öden rinner upp i Helagsfjället i Jämtlands län. Älven rinner genom 
Storsjö, Flåsjön, förbi Fo1ingen och Åsarna och söder ut mot Rätan, Haverö via Ånge 
och har sitt utflöde söder om Sundsvall. Selinge har studerat bosättning kring Ljungan 
och utesluter inte möjligheten att Ljungans vä.,tligaste delar haft kontakt med Trondheims 
fjorden via Neaälvens förgreningar som sträcker sig in i de låga fjällen söder om 
Helagsfjällen där även Ljungans älvsystem förgrenar sig. Avståndet från 
Trondheimsfjorden till Helagsfjällen, fågelvägen. är c:a 120 km. 

Ljusnans källflöde rinner ~p i fjälltrakterna norr om Funäsdalen, genom sjön I.ossen, 
söderut genom Svegsjön. Älven rinner sedan genom Hälsingland mot Ljusdal och 
därifrån söderut mot utflödet vid Ljusne i GAstrikland. 
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2.2. Kronologiska hlllpunkter 

De tidigaste dateringarna för boplatser i Norrland ligger i senmesolitikum. 
Boplatsmaterialet karakteriseras av handtagskärnor, kölskrapor och mikrospån. 
Råmaterialet till redskapen utgjordes av finkornigt material som påminner om flinta till 
karaktären, porfyriska bergarter, jaspis, hälleflinta och finkornig kvartsi.t Redskapen som 
producerades i detta material har sina paralleller i områden dAr flinta var det dominerande 
stenmaterialet, dvs Sydskandinavien. 

Ca 5 000 - 4 000 f Kr sker en förändring i råmaterialet och kvartsteknologin blir 
dominerande fram till c:a 2 S00 f Kr. (Forsberg 1989:56) . 

De typer som produceras under perioden utvecklas med lokal särprägel för Norrland. 
Ca 2 000 f Kr ersätts dessa av typer som återfinns i ett öst-västligt (orienterat) bälte där 
Norrland bara utgör en liten del. (Baudou 1989:41) 

Kvarts används allt mindre och kvartsit blir det dominerande råmaterialet Det sker en 
övergång från tidigare unifacial till en bifacial teknologi, som producerar ett stort antal 
tunna avslag. Flathuggna kvartsitspetsar samt kvartsitspetsar med tvär bas, den förra 
daterad till SN och den senare till tidig BRÅ, blir vanliga över hela Norrland. (Baudou 
1989:41) 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Fcnkningen om flin1fynd i Norrland karakteriseras av att man i nästan samtliga fall har 
valt samma utgångspunkt: de stora flintyxdepåerna i Västerbotten. Därifrån har man haft 
att välja mellan två vägar: kolmma1ion eller handel. Ett kärt ämne har varit vilka som låg 
bakom det ena eller det andra förloppet, i klartext vilken av de sydskandinaviska 
neolitiska kulturerna som har rest upp till Norrland för att bosätta sig/hand)a. · 

Qark har studerat spridningen av lösa flintfynd, samt fynd av båtyxor i sten i norra 
Norge, Sverige och Fmland. Hans spridningskarta visar att yxor och mejslar av flinta 
finns dels nära bottenvikskusten och dels längs den norska kusten. Flintdolkar och 
bå~or finns mera allmänt spridda i kust och inland. Clark säger att flintan spridits med 
båt norrut ]ängs Bottenvikens kust och därifrån via älvdalarna över till den norska sklan. 
Han menar att det är stridsyxelculturens folk som eftertraktade päls, skinn, fjäder och 
andra varor som ett jägarsamhälle i norr kan ha producerat. Huruvida det var 
sydskandinaverna själva som tog sig över till Norge i handelsexpeditioner, eller om de 
stannade på stationer vid Bottenviken, vill Clark inte uttala sig om, men hävdar att 
kontakter över fjällen existerat. (Oark l 948:2 l 9ft) 

Även Becker företräder handelsteorin, med den skillnaden att den gropkeramiska 
kulturen skulle fungera som mellanhand mellan den danska stridsyxekulturen och 
Norrland. Depåerna i Västerbotten tolkar han som handelsdepåer, eftersom huvuddelen 
av yxorna är oslipade och därför en sorts halvfabrikat De få slipade yxorna är av en typ 
som återfinns i gropkeramiska gravar. Dessutom var gropkeramikerna kustbundna och 
därför ett rörligt folk. övriga iakttagelser som stärker Beckers teori är ett västerbottniskt 
fynd av en spånpilspets, som anses vara av gropkeramisk typ, samt att ångermanländsk 
skiffer hittas i gropkeramiska bopJatser i Skåne och Blekinge. (Bertwall 1985: 19) 

Malmer konstaterar att yxorna i de västerbottninska depåfynden stämmer väl överens i 
längd med Mälardalens flintyxor, och menar därför att det är Mälardalens 
stridsyxebefolkning som fört flintan norrut Han ansluter sig till Christiansson ifråga om 
kolonisation med odling. 'Flint.depåerna bör snarare tolkas som nedlagda av en bofast, 
jordbrukande befolkning, antingen som offer till högre makter eller som förråd för 
kommande behov.• (Malmer 1975:81) 

I sin uppsats om de västerbottniska depåfynden har Bertwall bl a funnit att Malmers 
mätningar på yxorna inte riktigt stämmer. Genom att använda sig av ett större urval har 
hon fått en medianlängd som stämmer överens med sydligaste Skandinaviens yxor, och 
menar därför att det är därifrån de kommer. Bertwall representerar kolonisationsteorin, då 
depåfynden ligger på pJatser som lämpar sig för jordbruk och att odling förekommit på 
Bjurselet. P g a den ringa spridningen av yxor ser hon dock kolonisationen som ett 
misslyckat försök. (Bertwall 1985:72f) 

Broadbent pekar på StrandholmsbopJatsen, med i huvudsak flinta i boplatsmaterialet, i 
Västerbotten som ett exempel på att ett bef olknfngselement av sydskandinavisk prägel 
slagit sig ned för att idka jordbruk. Han tolkar den exklusiva samlingen flintartefakter på 
pJatsen som gravgåvor, QCh håller det för möjligt att den gropkeramiska kulturen präglat 
pla1Ben då pilspetsarna i fyndmaterialet associeras med denna. (Broadbent l 982:69ft) 
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Chris1iansson, på basis av resultat från Bjurselet m fl platser i Västerbotten, finner en 
immigration längs kusten under mellanneolitikum, av en sydskandinaviskjordbrukande 
befollcning, möjlig. Flintan finner sin väg inåt landet med jakt- och fångstsamhällets 
sAsongsflyttnin. . 

Jägarna, menar han, tillbringar våren med säljakt på Bottenhavets is. Under 
försommaren kommer de upp 1ill Bjurselet för fiske, där de kommer i kontakt med 
immigranterna, som dA får avsättning för sin flinta. }föst.en och vin1em tillbringas längre 
upp länp Byskeälven. ·· 

Den immigrerande befolkningen kommer, enligt Chris1iansaon, från stridsyxek.ulturen. 
Keramiken på Bjurselet är tillverkad av lokalt material, men påminner om 
stridsyxekulturens keramik. (Christiansson 1970:ft) 

Hul1hen har analyserat 10 av Bjurselets 112 keramikskärvor. Materialet, menar hm, är 
för litet för några långtgående slutsatser om härstamning och kulturtillhörighet. Generellt 
kan dock sägas att keramiken har sina närmsta paralleller hos stridsyxekulturens J-
keramik (MN och SN). (Hulthen 1989:2601) · · 

· Knl115son, har studerat flintmaterial från depåer och boplatser i Västerbotten med ett i 
huvudsak tekn.ologiskt tillvägagångssätt. Han ställer upp hypotesen att Bjurseletlokalen 
under MN och SN använ1s av en sydlig befolkning,,grupp, och sedan hastigt lämnat den. 
Före t1in1in1roduktionen har området bebotts av lokala kvartsanvändargrupper, vilka efter 
att •gästerna• ffirsvunnit använt den kvarlAmnade flintan. 

Vad som talar för att det ar• en cu,n; « ,,...,,._ a..-C.:Stt..t ott ,t _ _... f1mto F.,,..,t ou hNi.,,t 
. ~1u.&.16 f;AUW cu. IJC4"'-"" uu ~}-'Vll'-'U4 .LLLUIA, i.1uu uv ui.uuu 

flinta (känt hos 1rattbägar-och stridsyxekulturema) och tvärpilar samt slipningen av yxor. 
På Garaselet och Strandholm finns dessutom särskilt tunna avslag, aom Knutsson menar 
är tilislyckade försök till tillverknjn& av tvärpilar. . · · 

Denna tillialliga imrnigr1l1ion har även idkat jordbruk, vilket avspeglas i pollenprover. 
(Knutsson l 986:253ff och 1988: 196ft) 

Baudou har satt in utvecklingen i Norrland i ett cen1ral-perifert perspektiv, där 
förändringar i avlägsna ooriden får stor betydelse. Detta pga område1s geografiska Jäge: 
·som en nordlig periferi i Europa och en västlig periferi i den v:i.ds1räckta eurasiska tajgan. 

Fram tom MN utvecklar Norrland en oberoende lokal kultur, då jägarsamhället är 
beroende endast av lokala faktorer. Sydliga och östliga impulser finns, men endast i ett 
samspel med den lokala kultmen. . 

Baudou kopplar samman de sydliga artefakttypema och odling~ fr o m MN 'i 
Norrland med den allmänna jordbruksexpensionen i Sydskandinavien 1.mder TN och MN. 
Sttidsyxekulturen ligger närmast 1ill hands att ligga bakom den nya bosät1ningen i 
Norrland. Spåren av odling och djurhållning är dock få och uppvisar knappast någon 
kontinuitet; därmed, menar Baudou, stannade dessa företeelser vid den kustbundna 
immigrationen och fick aldrig någon genomslagskraft hos den lokala befolkningen. Han 
ställer upp hypotesen att mindre grupper, alltifrån mesoli1ilcum till sen bronsålder, kommit 
från söder till den noITländska kusten. 

Fr o m SN undergår Sydskandinavien och Norrland helt olika utveckling, varandes 
periferier till centra med stora omvälvningar i Centraleuropa samt Eurasien. 
Kännetecknande för både nord och syd är unif onnitet och stor spridning av artefakttyper. 
Baudou kopplar bl a_denna utveckling 1ill produktionen av koppar och brons. (Baudou 
1989:27-46 och 49f) 
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4. KÄLLMATERIALET 

Den största delen av källmaterialet utgörs av resultaten från de undersökningar som 
RAÄ genomförde längs de norrländska älvarna inför vattenregleringarna under 40- och 
SO-talen. 

Materialet från dessa undersökningar har behandlats inom projektet Norrlands Tidiga 
Bebyggelse (NTB). Syftet med projektet var att under två treårsperioder (1968-1973) 
studera den forntida bebyggelsens förändringar i Norrland och anknytningen till historiskt 
kända fömållanden. Det utgår dels från det arkeolopka och etnologiska mater:iål, som har 
insamlats vid RAÄ:s norrlandsundersökningar, dels från naturvetenskapliga och 
kulturhistoriska undersökningar av de ekologiska faktorerna. Det skulle i första hand 
syfta till uppbyggandet av ett detaljerat defmitionssystem för det norrländska 
fyndmaterialet samt lösa problemet rörande boplatsernas kronologi. (Baudou/Biörnstad 
1968:178ff) 

Projektet har sammanfattat det arkeologiska materialet i tabellfonn. ~ tabeller, av 
vilka de för de grävda boplatserna har använts, utgör den huwdsaldiga grunden för 
uppsat&en. 

Vidare har RAÄ Rapport genomgåtts. Därav har A- och B-serien inom denna 
rapportserie genomgåtts, där A-serien står för årsredogörelser med korta 
grävningsbeskrivningar. B-serien anger W-grävningarna (undersökningsverlcsamheten) 
utf"orligt. 

För A-serien har tiden 1973-1985 penetterats. 
För B-serien har tiden 1971-1985 penetrerats. 

Vidare har genomsökts RAÄ:s årsböcker för tiden 1964-68, i vilka det finns korta 
rapporter om grävningar som utförts av UV. 

Från Tillväxtkatalogen på ATA har tillförts fynd som kommit in till SHM, dels som 
lösfynd och dels från grävningar för tiden 1957-1975. 

På Västerbottens Läns Museum har alla rapporter från utgrävningar längs 
Ångermanälven i Västerbottem län genomsökts. 

V ad beträffar lösfynden har syftet varit att regimera samtliga flintfynd i omrAdet. Dl 
det inte finns något komplett repter över noniändska lösfynd har diverse skriftliga kallor 
använts. 

Oarks register över lösa flintfynd i norra Norge, Sverige och Finland utgjorde en 
början, men detta är långt ifrån komplett. Ytterligare fynd återfarms vid genomgång av en 
rad landskaps- och lokala skrifter. Santessons och Tmnbergs fyndlistor har genomgåtts. 
Västernorrlands Förhistoria har bidragit med några fynd. 

Vid eftersökning av en del av Santeuons register på ATA återfanns av en slump en 
handskrift : P Edholms förteckning över • Ångermanländska fornsaker från stenåldern• 
från 1921. Edhohn har uppenbarligen förtecknat samfilga av_ tidens kända fynd - på SHM 
och lokala museer, hos privatpersoner och i litteratur, inkluderande fynd som rapporterats 
försvunna. En stor del av fllntmaterialet i förteckningen står ej att finna i någon annan 
källa. Naturligtvis undrar man om det inte kan rmnas mer av den här sortens källor gömda 

· påATA. 

Anledningen till en viss inkonsekvens tn"Aga om det grävda materialet t,eror pA 
omständigheterna. Den Qintmängd som ligger un.~ad på museer i andra städer än 
Umeå har ej varit åt.koniligt då vissa museer inte, har varit behjälpliga på den punkten. 
Detta kan delvis bero på eftersläpande rapportskrivnin. Avstånden är också av naturliga 
skäl ett hinder för en okulär besiktning av det samma. Med hjälp av litteraturhänvisnigar 
har dock det material som i någon mån är publicerat kunnat registreras. 
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S. RBPRBSBNTATIVITBT OCH KÄLLKRITIK 

Materialet 1ill uppsatsen utgörs av grävt material och lösfynd. Denna begränsning har 
skett med tanke på undersökningsområdets storlek; därför har inventeringsböckerna 
utelänmats. 

Det är ekonomiskt ogenooiförba.rt att gräva alla bopla1ser som hittas vid en inventering. 
Urvalet görs ofta efter principer, att fyndrika boplatser undersöks vidare. Detta ger en 
sned fyndbild. På samma sätt kan boplatsinventering diskuteras. Blir det framtagna 
fyndmaterialet representativt för bopatsen och är ut.grävnings metodiken tillräckligt 
tillförlitlig? 

Ibland har såll använts, ibland har föremålen och avslagen plockats utan sållning. 
(Baudou 1977:25) 

Ett försök gjordes att via rapporter studera ett större antal boplatser för att jämföra 
undersökningarnas omfång (hur stor del av boplatsen som grävts) med det totala antalet 
fynd. 

Svårigheten ligger i att definiera boplatsens storlek. Detta kan man egentligen inte veta 
förrän en mycket_ stor yta totalundersökts; därvid kan man se var fynd och anläggningar 
slutar. Detta är i de flesta fall praktiskt ogenomförbart. Dessutom kan det ligga 
boplatsläm.ningar 1änp hundratals meter av en strand; frågan är då om det rör sig om flera 
bopla1aer eller förskjutning i tid av en eller ett par. 

Det vanliga 1illvägagångs.,ättet är att man har lagt ett antal långsträckta provschakt 
vertikalt mot strandlinjen, deras placering bestämd efter synliga lämningar och ytliga 
fynd. Där schakten uppvisat fyndkoncentrationer har man utvidgat, och på så vis kommit 
åt boplatsens *centrala* delar. Fyndtäta platser undergår därför mer omfattande 
undersökningar; frågan är om man verkligen s a s *träffat rätt'. Detta illustreras lämpligen 
med exemplet S65 Bellsås i Tåsjö socken. Där grävdes en skärvstensvall 1952. Efter att 
ha grävt 248 kvm ansåg man att större delen av boplatsen var undersökt. 1969 återkom 
NTB till platsen och grävde 10 kvm, varvid man fick fram 25 000 avslag. 

Eftersom RAÄ:s undersökningar i samband med vattenkraft utbyggnaden måste hålla 
sig inom de delar av vattendragen som berörs av regleringen, blev ganska stora delar av 
vattensystem.en ej undersökta. Detta gällex-särskilt kustområdet. De stora fjällälvarnas 
vattenområden verkar på detta viset boplatsrikare än både de mindre sk.ogsälvama och 
kustområdet Detta har visat sig vara en sned bild av verkligheten och .representativiteten 
är ej tillgodosedd Tillförlitligheten vad det gäller inventeringar i området har också skiftat 
med åren~ (Baudou 1977:24) 

En del i uppsatsen går ut på att tlintmat.erialet bör sjunka i antal med avståndet till en 
s.k *större lokal* enligt definitionen i hypotesen, dvs när det gäller antalet har här avslag 
och spetsar räknats i antal ( ett/en). På så vis utesluts vikten som värdemätare. 

. Detta leder tillbaka 1iil diskussionen ovan om sållningsteknik. Vid en grävning där såll 
ej används hittas följaktligen bara de större avslagen och artefakterna. Med såll är chansen 
större att små avslag hittas. . . 

Flintmaterialet har i uppsatsen summerats enligt principen att varje flinta räknas som 
en/ett, oavsett vikten. På detta viset kan vJMa boplatser uppvisa ett stort antal runta och 
andra ett litet antal men i st.ället med en förhållandevis större viktproportion. Detta skulle 
t ex kunna gälla om en boplats bara uppvisar ett litet antal skrapor, som oftast väger mer 
tiD.sanimans, än ett större antal avslag på en annan boplats. Om vikten i stället användes 
som. värdemätare, skulle det bättre kunna belysa hur mycket som egentligen fraktades på 
älvarna mellan . boplats~a. Tyvärr är viktangivelser inte konsekvent angivna för 
~terialet . . . . 

Dessutom är delar av materialet klassificerat enligt NTB:s ldasmikationssystem medan 
andra delar har fått subjektiva ut1ryck somt ex •en skärva flinta•. För behandla allt 
material enhetligt, uttrycks varje avslag, skrapa, kärna, pilspets osv som en /ett. 
(Observera att detta inte gäller !&fynden). 
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Lösfynden från förhistorisk tid i Norrland utgör ett viktigt komplement till boplatserna. 
Lösfynd i inlandet är i stor utsträckning funna på insjöstränder, där de med stor 
sannolikhet legat på boplatser. Även lösfynden från kustområdet och de djupt inskurna 

-· älvdalarna kan ibland indikera bopla1ser. Trots att lösfynden kanske snarare återspeglar 
sentida förhållanden än forntida, med tanke på uppodlingsgrad samt upphittarens intresse 
för fynd, ger de en viktig komplettering till en distribution över kända fångstboplatser, 
som i hög grad koncentreras till inlands områden med utbyggd vattenkraft. (Baudou 
1977:23ff) 

Som tidigare nämnts, f'mns ingen fullständig förteckning över norrländska lösfynd, 
och slumpen har i flera fall styrt eftersökningarna. Strävan har ändå varit att åstadkomma 
ett så komplett material som möjligt Eftersom både Edh.olm och Santessons ganska 
omfattande register enbart rörde AngennanJand har en koncentration på landskapet blivit 
oundviklig. 

För San~n och Tinnberg gäller, att deras "vandringar"' i Norrland närmast liknar 
inventeringar, och fynden borde egentligen inte kallas för lösfynd. Gränsen är svår att 
dra. 

Vid inventeringarna för sjöregleringarna inom Ångermanland vid Ångermanälvens 
vattensystem hittades totalt c:a 295 boplamer. (Baudou 1977:70) 

Av dessa 295 boplatser är 48 st utgrävda'. På 24 st av dessa utgrävda boplatser har 
hittats flinta i större och mindre mängcl. 

Inom hela Ångermanälvens va~ystem är c:a 600 boplatser funna vid RAÄ:s 
inventeringar för sjöregleringar. Där till kommer ett ännu okänt antal, som påvisats vid 
inventering för den ekonomiska kartan. TJ.llsammans kan antalet mycket väl ligga omkring 
1 000 st. (Baudou 1977:68ff) 

I det tidigare fallet gällde alltså att 50 % av de grävda boplatsema uppvisade flinta. Om 
man leker med tanken att hälften dvs 50 % av de 1 000 boplatstma uppvisade flinta, anar 
man snart hur skev fyndbilden är. Svårighet.en är alltså att dra långtgående slutsatser om 
det aktuella materialet. Flint.distributionen, sådan den ser ut i dag, kan bara visa på 
tendenser. 

Västerbottens Läns Museums projekt "Arkeologiska undersökningar vid reglerade 
sjöar och vattendrag" återkom till vissa platser som undersökts innan regleringen, för att 
~ hur fornlämningsbeståndet påverkats av denna. Dessa nya llll.dersökningar har bl a lett 
till att an1Blet kända lokaler har f emdubblats. 

En höjning av vattenståndet blottlägger genom erosion nya lokaler i strandkanten. 
Samtidigt spo1as lägre liggande lokaler bort och försvinner. En nuoskad vattenloring leder 
till att nu identifierbara boplatser på sikt kommer att helt döljas av vegetationen. Här 
belyses ytterligare svårigheten att åskAd1iggöra den förhistoriska bosättningsbilden i 
Norrland (Mescke 1979:224) 
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6. BOSA'ITNINGSMÖNSTER: NÅGRA MODELLER 

flera forskare har diskuterat olika modeller för förhistorisk bosättning i Nomand med 
utgångspunkt från de boplatser man funnit vid undersökningar i samband med 
vaUlmregleringarn av NOl'J'Jandsiilvama. 

Ett par synkrona modeller ( dvs som utgår från att bopla1Berna tillhör ett tidssJcikt) kan 
urskiljas som resultat av NTB projektets arbete. (Forsberg 1988: 56) 

Baudou menar att det under TN och MN fanns ett samband mellan Bottenhavskusten 
och inlandet i form av säsongsvandringar. (Baudou 1977: 125ff) 

Under sommar och höst utnyttjades kusten för bosåttniri& där säijaki var den 
dominerande ekonomiska aktiviteten. Vinterbosättningarna låg i skogsområdet och 
utmärktes i boplatsmaterialet av skärvs1ensvallar .(Baud.ou 1977:96:ff). 

Under BRÅ postulerar han en annan modell med två separata system: ett sedentärt 
kustsystem u1märkt bl a av kuströsenas spridning och ett subneolitiskt system i inlandet 
somkarktärlseras av säsongsvandringar. (Baudou 1972:20) 

Broadbent har en synkron modell för resursutnyttjandet vid Bottenviltskusten ca 3 500 
fKr. 

Han analyserar Lundforsboplatsens omgivningar med hjälp av en nätverksanalys och 
menar att ett relativt litet område vid kusten skulle kunna föda en tillräckligt stor 
population. Lundfors ses som en permanent eller nästan permanent basboplats från 
vilken den närmaste omgivningen kunde utnyttjas. De mycket JrO(luk.1iva resurserna vid 
kusten skulle kunna när en ej . föraktlig population utan att några större 
säsongsrortlyUningar skulle behövas. (Broadbent 1979: 189-198) 

Selinge har utifrån de inventerade fAngstboplatsema i Ljungan kans1ruerat en modell 
där 7 mindre sodala enheter u1nyttjar olika territorier i inlandet under hösten /vintern och 
sedan flyttar 1ill en större social enhet vid kusten , skapande ettt mönster över året av 
omväxlande spridning och koncentration: Selinge menar att 70-280 individer bildade en 
kulturell grupp.som vid säsongsvandringar till ett viut område träffades för att utbyta 
ideer, upJEDDingar, partners och kanske varor som importerad flinta. (Selinge l 979:75ft) 

Gaustad har föreslagit en helt annan modell där bop1at&ema i förljäDs-och fjällomrAdet 
· i rama sn Lappland var sommar-och höstbopla1ser och där vinterboplataerna var belägna 
vid Atlantkusten. 

Fynden från de undersökta boplatserna längs Ranafjorden i Nordland, Norge, 
överensstAmde i karaktär med dem i fjällen från det äldsta skedet vilket enligt Gaustad 
indikerar att det Ar samma männjsJmr som sAsongsvis har använt resurser vid kusten och i 
fjällen. (Gaustadl969:86-93) 

.. Forsberg redovisar en modell för bebyggelsesystem i Lule och Umeälv 1 500 f Kr -
Kr f, där samhällena var rörliga och flyttade mellan två poler i sitt territorium, 
förfjillsområdet och skogsområdet Forsberg diskuterar vidare möjligheten att dessa 
system möttes under sommaren i skogslandet på någon större lokal. Dessa 
aggregationslokaler skulle kunna vara Norrfors och Nimföraen, platser ofta förknippade 
med religiösa och ceremoniella aktiviteter, vilket kunde förklara Nämforsens speciella 
karaktär. 

F<XSberg visar ochså på en möjlig diakron modell för lxdttntngsmönstren förändring 
övertid: 

I 

- senmesolitikum-1N, bodUJringsmönstret stabiliseras och tyngdpunkten 
ligger i skogsområdet, förfjä&området u1nyttjas sporadiskt. 

- Under MN/SN inträffar viktiga förAndringar som kulminerar i den stora 
förändringen i bosättningsmönster och ekononmka system som är klart 
genomförd runt 1 500 f Kr. 
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Bosättningsmönstret blir mer mobilt med en bipolaritet mellan skogs- och 
förfjäDsområde samt övergång till en ekonomi baserad på ren. (Forsberg l 988:95ff) 

Både Selinge och Forsberg diskuterar större lokaler där människor samlades under 
vissa tider på året för att utbyta ideer mm. Dessa bör ha haft stor betydelse för 
flintdistributionen. 

I kapitel 8.1 återanknyts 1ill diskussionen om bosättningsmönster. 
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7. FLINTA SOM RÅMATERIAL 

Flintan producerades av kisel för miljoner år sedan i krittidens avlagringar. Den 
fullständiga lagerserien för kritan på1räffas endast i djuphavsborrningar. Långt senare bröt 
istiden bitar av kritlagrens överflöd. Denna flinta kallas moränflinta. Fftersom den låg 
ytligt var den utsatt för frost, vilket medförde en kvalitetsförsämring. Förmodligen var 

· den inte lika användbar för forntidens flinthuggare. (Århus museum) 
Kritperioden (140-63 miljoner år sedan) är indelad i epoker. Senon och Danien är två 

perioder tmder Krita med flinti'orande lager. Generellt kan sägas att danienflinta är grå och 
finns i mer eller mindre korniga varianter. Senonflintan är mörkare och mer glagg. 

De primära förekomsterna av flinta firms inom Norden i Sverige och Damnark och är , 
bildade tmder Krita. (Rudebeck 1976:6ff) 

Underlagrande kvartären är i nordöstra Skåne de på urberget vilande lagren från 
Senon, vilka är tlintf&-ande. I sydvästra Skåne är den berggnmdsblldande kritan avsatt i 
Danien och dessa lager är mycket rika på flinta. (NTB: Kort översikt över flintans 
utbildning och aDmäna petrografi) 

Flinta utralldes även under andra geologiska perioder i Sverige. I Västergötland 
(Kinnekulle) finns kambriska lager (500-600 miljoner år sedan) som är flintförande, 
bezydligt äldre än de tidigare nänmda. I Ö&tersjöområdet finns flinta från ordoviciska Jager 
(430-500 miljoner år sedan). Dessa lager sträcker sig i en båge från norra Dagö och norra 
Estland mot väster och sydväst De löper söder om Gotska sandön och öster om Öland. I 
Danmark finns flinta primärt främst på norra Jylland och på Sydsjälland samt på öarna 
Lolland, Falster och Mön i form av senonflinta. Danienflinta finns på östra Själland och 
pånorraJylland (Rudebeck 1976:6ft) 

De sekundära förekomsterna av flinta, dvs när den förflyttats av inlandsis eller 
renspolats och fraktats av havet från sitt läge i berggrunden 1ill en annan ort, finns i 
Norge, Sverige och Danmark. I Fmland förekommer inte flinta, vare sig primärt eller 
sekundärt. All flinta, som fiims där måste alltså anses vara transporterad av människor. 

lstransporterad flinta förekommer länp_norska syd- och vistk:usten, ända upp förbi 
Stad i norra Sogn och Fjordane fylke. Aven vid Lofoten har flinta påträffats på 
havsbotten, samt längs kusten från Bohuslän, längs Oslofjordens östsida, upp förbi Ma;s 
i nomt östfold och Jängs dess västsida nedAt till Jomfruland, i form av flintknutor. Längs 
hela svenska västkusten förekommer lösa bitar av flinta. I Danmark förekommer flinta i 
stort sett överallt på marken i form av moränflinta. (Rudebeck 1976:6ff) 
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8. TOLICNING AV BOPLATSUA Tl!RIALE.T 

Samtliga flint.förande boplatser har markerats på kartor (tig 2, 3, 4) med fyllda cirldar. 
Antal flinta per boplats, med en frekvens på 50, avgör cirklarnas storlek. Samtliga älvar 
inom Ångermanälvens vattensystem lterfinns på samma karta. Ljungan och Ljusnan har 
också illustrerats pA en gemensam karta. 

För att erhålla en översikt över flintfynden illus1reras materialet i stapeldiagram. Varje 
älv redovisas separat. 

X-axeln representerar antal flinta. Y-axeln representerar avstånd till kusten. Flera 
boplatser på samma kilometeravstånd till kusten återfinns i samma stapel, dock med 
variation i rastreringen. Observera att avstånden har bestämts med utgångspunkt från 
flin1fyndsplatser, dvs en bestämd numerisk frekvem har ej använts. 

8.1. Ångermanälven 

Antal 
fflata 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
84 88 136 152 160 256 258 292 302 304 305 328 

Antlad till bit. ta 

■ Olika 
•■ boplatser 

pi umm.a 
~ bn-aqthcl 
□ 

Stapeldiagrammet visar att tre lokaler u1märker sig för sitt flint.antal. ~ lokaler är 
Nämforsen, Rå-Inget och Hälla 869-70. Nämforsen och Rå-Inget var kustanknutna 
under neolitikum (Baudou 1977:71). Hälla.komplexet ligger c:a 70 km uppströms från 
Nämforsen. Antalet flinta på de tre lokalerna u1märker sig betydligt i jämförelse med 
övriga lokaler längs älven. 

~ 

Hälla 869-70 
Nämforsen 
RA-Inget 

Antal flinta 

1199 
877 
214 

I fyndmaterialet uppvisar Nämforsen 10 spetsar, Hälla 1 spets samt 1 kniv och 
fragment av slipade föremål. Rå-Inget uppvisar 2 spetsar samt_ 1 kniv. 

Dateringarna tyder pl lång kontinuitet. Av fynden på Nämfmsen att döma, slog sig de 
första fångs1J1$men ner här före 3 000 f Kr. Den mest omfattande bosättningen tycks 
falla inom BRÅ. Boplatsen användes av jägare och fiskare ännu vid vår tideräknings 
början. (Baudou 1977 :72ft) 
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De första jägarna och fiskarna sloss sig ned pl RA-Inpt före l soo f Kr. I ikRom pl 
Nämforsen faller den mest omfattande bosflttningen inom BRÅ och bosflttningen 
fortsatte in i äldre JÄÅ, 1roligen till århundradena omkring Kr f. (Baudou 1977:86) 
Stratigrafiskt sett är flinta ovanlig i bottenlagren men stiger sedan till 15 % av 

· stenmaterialet (Baudou 197 8: 13) 
På Hälla är större delen av fynden från 2 000-1 500 f Kr enligt 14 C dat.eringar ( ej 

kall). (Baudou 1970:Sff) Hällas flintfrekvens når en topp runt 1900 f Kr (ej kall) och 
utger då 20 % av stenmaterialet på lokalen. (Baudou 1978: tig 8) 

Nämf orsen utgör med sin långa kontinuitet, stabila resm:s vid det 1axrika Näsåker samt 
närheten till kusten, ett gott exempd på en 'större. lolcal', från vilken även flinta kan 
dimibueras. Detta har också påpekats av Forsberg. (1988:98) 

En intresunt observation är, att 1rots att Nämforsen under neolitikum låg så nära 
kusten, tycks inte den grupp som kom söderifrån velat slå sig ned här. Flintyxornas 
spridning tyder på detta. Inga yxcr är funna här. I fynd.materialet finm en enda pilspets, 
hjärtformad, som anses vara av sydskandinavisk karaktir. Detta tyder på att lokalen 
nyttjats endast av jaktbefolkningen. Den långa kontinui1eten visar att lokalen var etablerad 
före in1roduktionen av flinta i omrAdet Nämforsen har förmodligen behållt sin karaktär 
som inJandsboplats, samlinplokal och naturlig möteslokal mellan kust och inland. 

Rå-Inget har med sin närhet till kusten samt fyndkvan1itet ett liknande läge som 
Nämforsen. Nämforsen har dock tre gånger så mycket avslag BOm Rå-Tnget Det Ar 
endast 3, 5 km mellan nämnda boplatser och de har också existerat samtidigt vilket 
förutsätter någon sorts samband. I motsats till på Nimforsen har det på RA-lnget hittats 
en bezyd]ig mängd älgben. (Baudou 1977:86) Detta kan jämföras med älgmtningarna på 
NAwforsen. 

Rå-Inget har också för norrländska förhåDanden ovanligt tjoclta kulturlager. (Baudou 
1977 :83) Fyndmaterial visar på många oHka aktiviteter, såsom bearbetning, konsumtion 
samt tillverkning. 

Nämforsens stora fynd- och avslagsmängd för olika stenmaterial från BRÅ, antyder 
en koncentrerad tillverkning av spetsar, vilka sedan använts över jägargruppernas hela 
område. Tillverkningen har då inte varit jämnt spridd över alla de boplatser som ingått i 
BRÅ-jägarnasjaktrevir. (Baudou 1977:75) 

Med ledning av det som diskuterats ovan kan man dra slutsatsen att Nämforsen utgjort 
en 'större lokal' där bl a 1illverkning av spetsar skett, samt att den haft funktionen av en 
kultplats. Rå-Inget har ett samband med Nämforsen, men skiljer sig i karaktär. Rå-Inget 
tyder på en lokal f<r ett flertal aktiviteter. 

De övriga lokalerna~ Ångermanälven uppvisar följande fyndfördelnmg: 

1,n1ca1 anm} flinta 

Vojmsjöluspen T238 12 
Vojmsjöluspen 1'239-43 2 
• T235 3 
Vojmsjön 188 78 
Nyluspen 553 120 
Skjulsmark 180 28 
BrännAker 552 8 
BrännAker 190 6 r 

Stalon 774 1 
Stalooäset 636 9 
• 132 1 
Kultsjön T229-30 1 
• T297 10. 
• . T131 29 
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Varris503 
Laxbäcken 551 
Nordansjö 519 

13 
2 
1 

· Samtliga lokaler är belägna i Vilhelmina sn, Lappland. 

Lundberg uttalar sig efter undersökningar av STÅ-boplatser i området och menar att 
det enda område som använts mer intensivt under perioden 4 000 - 2 000 f Kr är vid de 
smA sjöarna V arris och Mabjön vid Malgomajs utlopp. 14 C-dateringar visar också att 
man uppehållit sig vid övriga platser tmder samma tid. 

Lundberg menar att de skärvstensvallar som finns i Stalon, Gråtanån och Dalasjö 
utgör permanent bosättning, s k ~, med ett resursområde nmt varje by til1räcl.digt för 
försörjning året runt Byarna samlas någon gång under året vid V arris och Maksjön för 
gemensamma aktiviteter. (Fig 1.) (Lundberg 1985:291-301) 

Fig 1. De tre "byarna* med fönmdade resursområden (cirldarna). (Lundberg 198S:29'1) 
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Splns diskuterar i an apublic:arad akrift f~ mc:iala ~ ~ 
behov av cc:n.1ra i Åsele lappmark. Han menar att det inte f1nns strukturlösa samh8llen; 
därmed fmns alltid ett eller flera centra och olika nivåer av kontakter. Fornlämningar och 
fynd kan visa hm markutnyttjande och centra utformats tmder förhistorien. 

De arkeologiska elementen knyts till en grovindelning på 3 perioder och 
årstidsaktiviteter för kluster av boplatser vid älvsammanflöden. Spångs slutsats är att 
klustren med boplatser använts i olika kontext och att det i grova drag går att se 
förändringar i cenrumfunklione för olika vandrinpsystem. I detta sammanhang är de två 
senare perioderna intresmnta. 

Lundberg ( ovan) visar förhållandena under neolitisk tid, 4 000 - 2000 f Kr. (Spång: 6 
000 - 4 000 BP) Daterande fynd är vissa skifferredskap samt kvartsredskapens 
dominans. K vartsverkst.adsplatser har hänf'orts 1il1 denna period med vis., reservation 

Varris och Maksjön utpekas av Lllll~ som mötesplats för gemensamma aktiviteter. 
Spång pekar på ytterligare en möjlig mötesplats, Almsele-Råsele, men här knyts 
kontakterna nedströms Angermanälven i stället och på så vis hålls en större befolkning 
samman. Almsele-RAsele tycks dock vara av ett något yngre datum. (1989:8) 

Perioden 2000 - Kr f kännetecknas framförallt av mångfalden kvartsitspetsar och 
ver~latser. Klubbor med skaftränna antas ha haft med matlagning att göra under 

, BRÅ. Asbestkeramik hör till den senare delen av perioden. Vissa hårdtyper och 
kokgropar kan också räknas hit. Hyddlämningar är dåligt företrädda. 

Perioden diskuteras med utgångspunkt från Forsbergs modeller för boplatsfunktion. 
Han menar att jaktbef olkningen rör sig i en årstidscykel mellan basläger i skogsområdet 
respektive förfjällsområdet Runt baslägren används aktivitetslokaler av olika slag, och 
mellan dem finns 1ransitoboplatser som används endast en kortare tid vid förflyttning. 
(1988:95-98) 

Skogsområdets basläger uppvisar i fyndmaterialet asbestkeramik och skrapor medan 
kombinationen spetsar och keramik kännetecknar förfjällens basläger. Även 
tramitoboplatser har keramik. Kultsjöns boplatser från denna period är jämförbara med 
Forsbergs basläger i förfjällsområdet. Skogsområdets basläger finns bl a vid V arris och 
Vojnjön. 

En ytterligare bopla1sfunktion utgör samling.,platserna (&ggregationslokaler). Forsberg 
menar att dessa ligger i skogslandet och hör samman med laxens vandring, dvs de bebm 
under högsommaren. Laxrikedomen antas samla en stor befolkning och fungerar därför 
som mötesplats för ett helt älvsystem. Forsberg föreslår Norrfors som samlingsplats för 
systemen i Umeälven och boplats 1233 för Stora och Lilla Luleälven. 

Som en liknande samlingsplats vid Ångermanilven föreslå.1 Nämforsen. Sämsjön vid 
vattendelaren mellan Ormsjön och Ångennanälven kan ha haft en roll som 1änk mellan 
system som rör sig i rildning mot fjäll respektive kust. (Forsberg 1988:95-98 och Spång 
1989:9) 

Således har skärvstensvallarna utgjort vinterbosättning i ett relativt bofast system, där 
Varris utgjort samlingsplats någon glng under sommaren, under neolitikum. Under BRÅ 
blir bosättningssystemet mobilare och rör sig mellan två poler från skogsområde till 
förfjällsområde. Kultsjöns boplatser skulle då utgöra basläger i förfjällsområdet och 
Varris ba&äger i skop,mrådet. 

Var kommer då flintan in i sammanhanget? 
F1in1materialet uppvisar helt klart en koncentration till boplatserna vid Vojmsjön. Det 

största antalet flinta finns här, vilket framgår av tabellen ovan. Sammanlagt åtta 
flintlokaler vid Vojmsjön har ett antal på 257 st. Lokalen Nyluspen 553 har det största 
antalet flinta separat (120). Två lokaler uppvisar vardera en flintkäma, en lokal har enbart 
skrapor och resten av lokalerna uppviw' skrapor och avslag. I tlintt'ynden fums också två 
pilspetsar. På en av lokalerna vid Vojmsjön hittades två pilspetsar av flinta i 
flathuggnings- respektive parallellhuggningsteknik. Flathuggningstekniken brukar 
( åtminstone för kvartsit) dateras 1il1 något tidigare än slagna spetsar med tvär bas ( 1 800 -
1 300f Kr). (Baudou 1975:lSf) 
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TvA lokaler vid Varris uppvisar e.n sammanlagd mängd av 15 flinta, varav en flintkniv. 
En lokal vid Maksjön har 2 flinta. På dessa boplatser finns bl a föremål med cortex. 

Vid Stalon uppgår antalet till 11 flinta och en pilspets av flinta. Två av lokalerna har 
enbart skrapor. 
.. Kultsjön är representerat med 1re lokaler som ger antalet 40 flinta, avslag och skrapor. 
Aven här finns föremål med cortex. · . 

· Syftet med uppsatsen är att studera flintans spridning i samband med 
bosättningsmönstret Forsberg och Spång har visat att det i bosättningsmöns1ret sker en 
övergång till ett mobilare system med början under MN/SN. Jägarbefolkningen rör sig 
över större ytor än under den tidigare perioden, och identiteten stärks genom att man vid 
en viss tid under året samlas på lokaler med goda försörjningsmöjligheter. I dislalsmonen 
om centrumfunktioner föreslås tre lokaler med sammanhlillande ·runktion för 
befolkningsgrupper som rör sig kring större älvsystem: Norrfors, 1233 och Nämforsen. 

Troligast är, att det är via dessa som flintan tillförts inlandet. Huruvida det är 
kustbefolkningen som kom till Nämforsen med flinta, eller om jägarbefolkningen hämtar 
materialet från närliggande 'immigrantboplatser', mA vara osagt Kontaktytan står helt 
uppenbarligen att finna här. Tyvärr har ingen boplats av en mer •sydskandinavisk 
karaktär' hitta1s i närheten. 

Utifrån detta resonemang blir Hällas roll intressant, med tanke på dess läge 70 km 
uppströms. I antal visar Hälla 869-70 en större mängd flinta än RA-Inget och Nämforsen 
tillsammans. Där finns dock inga spetsar av flinta. Inpassat i Forsbergs 
bosättningsmodell torde Hälla utgöra en basboplats i skogslandet Återstår dock att 
förklara den stora mängden flinta. 

Sämsjöns roll som sammanhållande länk är in1ressant, med tanke på att det finns en 
hällmålning där. Utgrävningar vid Sämsjön har dock inte gett något anmärkningsvärt 
resultat. 
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De första jägarna och fiskarna slogs sig ned på Rå-Inget före 2 SOO f Kr. IJbom på 
Nimforsen faller den mest omfattande bosättningen inom BRÅ och bosättningen 
for1aattc in i ildre JÄÅ, 1roDgen till 6rhundradena omkring Kr f. (Baudou 1977:86) 
Stratigrafiskt sett lr flinta ovanlig i bottenlagren men s1iger sedan till 15 % av 
s1mlmatmialet. (Baudou 1978:13) 

PA HiDa lr större delen av fynden frAn 2 000-1 500 f Kr enligt 14 C dateringar (ej 
kall). (Baudou 1970:8ff) Hlllas flintfrekvens nAr en topp runt 1900 f Kr (ej kall) och 
utg&-dl 20 % av stenmaterialet på lokalen. (Baudou 1978: fig 8) 

Nimfcnen utg&-med sin 1Anp kontinuitet, stabila resurs vid det Jaxrika NWker samt 
närheten till kusten, ett gott exempel på en 'större lokal•, från vilken iven flinta kan 
distribueras. Detta bar odcsA pApeka1s av Forsberg. (1988:98) 

En intressant observation är, att trots att Nimforsen under neolitlkum låg så nära 
kusten, tycks int.e den grupp som kom aöderifrAn velat slå sig ned hir. Flintyxornas 
spridning iJder på detta. Inga yxcr lr funna hir. I fyndmaterialet finns en enda p.ilspe1s, 
hjärtformad, som anses vara av sydskandinav:isk karaktär. Detta tyder på att lokalen 
nyttjats endast av jaktbefoJk:ningen. Den 1Anp kmtinuiteten visar att lokalen var etablerad 
före in1roduktionen av flinta i området Nämforsen har förmodligen behållt sin karaktär 
som inlandsboplats, samJinplokal och naturHs möteslokal mellan 1cost och inland. 

RA-Inget har med sin närhet till kust.en samt fyndkvan1itet ett Ulrnande läge som 
Nimforsen. Nimforsen har dock tre gånger så mycket avslag som Rå-Inget. Det är 
endast 3,-5 km mellan nimnda boplatser och de har ocbl existerat samtidigt vilket 
förutsätter någon sorts samband. I motsats till på Nimforsen har det på RA-lngethittats 
en betydlig mängd älgben. (Baudou 1977:86) Detta kanjämrorm med iJgristningama på 
Ni.mforsen. 

RA-lnget har också för noniändska förhAllanden ovanligt tjocka kulturlager. (Baudou 
1977:83) Fyndmaterial visar på många olika aktiviteter, såsom bearbetning, konsumtion 
samt tillverkning. 

Nimf01'9ellS stora fynd- och avslagsmingd för olika stenmaterial från BRÅ, antyder 
en koncentrerad tillverkning av spetsar, vilka sedan använts över jägargruppernas hela 
område. Tillverkningen bar dl int.e varit jimnt spridd över alla de bopatser som ingått i 
BRÅ-jägarnasjaktrevir. (Baudou 1977:75) 

Med ledning av det som diskuterats ovan kan man dra slutsat!en att Nämfcnen utgj<rt 
en 'större lokal' dlr bl a tillverkning av spe1sar skett, samt att den haft funktionen av en 
kul1plats. RA-lnget har ett samband med Nimforsen, men skiljer sig i karaktär. RA-lnget 
tyder på en lokal fir ett flertal akttvi1eter. 

De övriga lokalerna l8ngs Ångermanälven uppvisar föijBDde fyndfördc1ning: 

Lokal antal fflnm 

Vojmsjöluspen 1'238 12 
Vojmsjöluspen 1'239-43 2 
• T23S 3 
V ojmsjön 188 78 
Nyluspen 553 120 
Slgulsmarkl80 28 
BrännAm-552 8 
BrinnAker 190 6 
Stalon 774 1 
Stalcmilet 636 9 
• 132 1 
Kultsjön T229-30 1 
• T297 10 
• T231 29 
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Varrls 503 
551 

Nordamjö 519 
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Samtliga kDJa- Ar be1Agna i Vilhelmina sn, Lappland 

Lundberg uttalar sig efter undenölarinpr av ST Å-boplataer i området och menar att 
det enda amrAde som anvints mer intensivt under perioden 4 000 - 2 000 f Kr ir vid de 
små sjöarna Varris och Malcsjön vid Malgomajs utlopp. 14 C-dateringar visar också att 
man uppehAllit sig w1 övriga p1ataer 1mder samma tid. 

Lundberg menar att de skirvstensvallar som finns i Stalon, Oråtanån och Dalasjö 
utger permanent bosättning, s k 'byar', med ett resursomrAde nmt varje by tillräckligt för 
försörjning Aret runt J3yamll sandas någon gång 1mder Aret vid Varris och Maksjön för 
gemensamma alåivite1er. (Flg 1.) (L1mdber'g 1985:291-301) ·, 

Pig .1. De 1re 'byarna• med förmodade resursområden (cirk1ama). (Lundberg 
1985:299) 
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Splmg diskuterar i en opublicerad akrlft flngstumhillenu sociala och ekonomj1ka 
behov av aztra 1 Åaelc lappmark. Han menar att det Inte finna ltl'Ukturteea IMIJllh8l1en; 
dirmed finns alltid ett eller flera centra och oBka nivåer av kon1aktm. FomJimntngar och 
fynd kan visa hm madculDyttjande och cen1ra utfmma11 under fflrhistmien. 

De arkeologiska elementen knyts till en grovindelning pA 3 perioder och 
årstidsak1ivitet.er för kluster av boplatser vid ilvsam.manflöden. Spångs slutsats lr att 
klustren med bopla1ser anvints i olika kontext och att det i grova drag g6r att se 
frrindringar i cenrumfunktione för olika vap.dringssyste I detta sammanhang lr de två 
senare periodema:intnewanta 

Lundberg (ovan) visar förhållandena under neolitisk tid, 4 000 - 2000 f Kr. (SpAng: 6 
000 - 4 000 BP) Daterande fynd lr vissa skifferredskap samt kvartsredskapens 
dmrinans- Kv~ harhinf&1s tilldama period med vJas reservation 

Varris och Mabjön u1pekas av Lundberg aom matespla11 för gc:mawnn:ina aktiviteter. 
Spång pekar pA ytterligare en möjlig mötesplats, Almsele-RAsele, men hir knyts 
kontakterna neds1röms Angermanilven i stlllet och pl sA vis hAlls en större befoJkning 
samman-A]m,ele-R.Aaele tycks dock vara av ett något yngre datum. (1989:8) 

Perioden 2000 - Kr f kännetecknas framförallt av mångfalden kvartsitspetaar och 
_ ; v~. Klubbor med skaftrinna antas ha haft med mstlagning att göra under 

BRA. Asbestkeramik hör till den senare delen av perioden. Vissa hirdtyper och 
kokgropar bn ocbå riknas hit. Hyddlirnningar ir cWigttarctrldda. 

Perioden diskuteras med utglngspunkt från Forsbergs modeller för boplatlfunktion. 
Han menar attjaktbefn11cnfngen rör sig i en lntidacykel mellan basliger i skogsmnidet 
respektive förfjällaområdet. Runt b881ig:ren används akttvitetslokaler av olika slag, och 
mellan dem finns transitoboplataer 10111 anvinds endast en kortare tid vid förflyttning. 
(1988:95-98) 

SkogsomrAdets basliger uppvisar i fyndmat.erialet asbestkeramik och skrapor medan 
kombinationen spetsar och keramik klnnetecknar förfjillens basläger. Även 
tramitoboplatler har keramik. Kul1sjöns boplatler från denna period 1r jlmförbara med 
Forsbergs basllger i förfjiDaomrAdet. Skopområdets basliger finns bl a vid Vanis och 
Vojmsjön. 

En yttatigare bopa1sfimktim utgör samlingsp1.mema (aggregationslokaler). Fmberg 
menar att dessa ligger f skngs)andet och hör samman med laxens vandring, dvs de bebos 
under b.öpommaren. Laxrikedomen antas samJa en stor befn11rning och fungerar dirför 
som mötesplats för ett helt ilvsystem. Forsberg ffires1Ar Norrfon 10111 amlinpplats för 
systanen i Umellvm och boplats 1233 ffir Stora och UDa Luleilven. 

Sam en li1cnancr. samffnpplats vid Ångermanilven ffires1As Nimfonen. Slmsjön vid 
vattmdelaren mellan Ormsjön och Ångemumilven kan ha haft en roll aom llnk mellan 
system 10111 rör sig i rildning mot fjill respektive kust (Forsberg 1988:95-98 och SpAng 
1989:9) 

Således har skirvstensval1a utgjort v.inte.tbodttning i ett relativt bofast system, dir 
V arris utgjort S8J'lllinpp1A11 nlgm gAng under sommaren, under neolitiklun Undtr BRA 
blir bosluningssystemet mobllare och rör sig mellan två poler frln skogsomrlde till 
förfjillsomrlde. Kultsjöns boplatser skulle dA utgöra basllger i förfjillsamrldet och 
Varda bas1Ager i skopomddet. , 

Var mmner dl tlin1Bn ini sammanhanget? 
Flimmateria1et uppvisar helt klart eri kmantration till bop1.atlema vid Vojmsjön. Det 

stöma antalet flinta finna hlr, vilket framgår av tabellen ovan. Sammanlagt' åtta 
flintlokaler vid Vojmsjön har ett antal pl 257 st. Lokalen Nyluspen 553 har det största 
an1Blet flinta separat (120). Tvi lokaler uppvisar vardera en flintklma, en l<Dl har enbart 
skrapor orh resten av khlerna uppvisar skrapor och avslag. I t1lntfyndm finns ocbl två 
pilspetsar. På en av lokalerna vid Vojmsjön hittades två pilspetsar av flinta i 
flathuggnings- respektive parallellhuggningsteknik. Flathuggningstekniken brukar 
(Atminstme för kva11sit) dateras till något tidigare in slagna spe1sar med tvir bas (1 800 -
1 300f Kr). (Baudou 1975:15!) 
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Tvi JokaJef vid Va.nia uppvisar ert IADJfflan]agd mlngd av 1 S flinta, varav en flintkniv. 
F.n kål vid Mabjön har 2 flinta. Pi dessa bop.atser finns bl a föremAl med cxxt.ex. 

Vid Stalon uppgår antalet till 11 flinta och en pilspets av flinta. Tvi av lokalerna har 
enbart skrapor. 

Kultsjön ir represe.nt.erat med tre lokaJer som ger antalet 40 flinta, avslag och skrapor. 
Ä'Yell hir finns fc5ranå1 med c:ortcx. 

Syftet med uppsatsen ir att studera flintans spridning i samband med 
bodUDJngsm~ Forsberg och Spång har visat att det i boPttningsmönstret sker en 
övergång till ett mobilare ~ med början under MN/SN. Jigarbefolkningen rör sig 
över större y1Dr in under den tidigare perioden, och identiteten stirks gmom att man vid 
en via& tid under Aret samlas pl Jo~ med goda fönörjnhlgsmöjligheter. I diskuad.onen 
om centrumfunktioner föreslås tre lokaler med sammanhållande funktion för 
befolkningsgrupper 8(111 rör sig kring större ilvsyst.em: Norrfors, 1233 och Nimfo:sen. 

Troligast ir, att det ir via dessa som flintan tillförts inlandet. Huruvi~ det är 
kustbefol)mfngeu aom kom 1ill Nämfaraen med flinta, eller om jlgarbefolkningen hämtar 
materialet f:tAn nlrliggande •bmnigrantbopla1Ber', mA vara osagt Kontaktytan st.Ar helt 
uppenbarligen att finna här. Tyvärr har ingen boplats av en mer •sydskandinavisk 
karaJdir6 hiUa1s inlmeten. 

Utifrån detta ~ang blir Hlllas roll in1relllant, med tanke på dess Jige 70 km 
uppströms. I an1al visar HIJla 869-70 en stlne mängd tlinta in Rå-Inget och Nimforsen 
tillsammans. Dir finns dock inga spetsar av flinta. Inpassat i Fonbergs 
bosittrrinpmodell torde Hälla utgöra en basboplats i skogslandet ÅterstAr dock att 
förklara den.å>ra mingden flinta. . 

Sim.sjöns roll som S8JIUl18J1hl)lade link ir in1ressant, med tanke pl att det finns en 
hiJJmåhring <lii\ tJtgrivmngar vid Simsjön har dock inte gett något anmirkningsvirt 
resultat. . . . 
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8.2. Fu:llven 

300-,----------------- ..... 

200 j 
■ Ollb I boplatser 

Antal 

plumma 
ftlnta 

bn-afttbd 
100 

0 
128 252 288 291 

Antlnd till kust, bn 

Specifikt för Faxälven är att flintan uppvisar ett tämligen högt värde i fjällområdet vid 
norska gränsen, i förhållande till övriga lokaler i inlandet. 

Om man utgår ifrån att en av de större lokaler till vilken flinta avsattes från kusten är 
Nämforsen, är det int.e omöjligt att just den flinta som finns längs Faxälven kommer 
därifrån. I så fall borde enligt hypotesen flintantalet sjunka efter Nämf orsen. I fallet 
Faxälven finns i stället ett högt flintvärde nästan längst bort från den 'större lokalen', vid 
Frostvikcn, där ett antal lokaler har registrera1s. 

Förutsatt att bosätt:ningsmönstret ·under SN/BRÅ innebär förflyttningar mellan 
basläger i förfjälls- och skogsområde (Forsberg 1988:97, se även kap 8.1 ), och att en 
mo1SVarande säsongsvandring sker på den norska sidan, är det möjligt att grupper från 
båda sidor mö1s på en plats som Frosvikenlokalerna. 

Topografin i området borde inte utgöra några hinder för kontakt. Vid området 
Frostviken, möts fler vattendrag. Idag går riksväg 342 i dalgången längs Ströms Vattudal 
orll på norska sidan går en väg längs älven Sanddö1a. 

Gaustad (1969:86-93) föreslår efter undersökningar av stenåldersboplatser i 
Ranafjorden Nordland, Norge, att boplatser i förfjälls- och fjällområdet i Tärna sn 
Lappland var sommar- och höstboplatser och vinterboplatserna var belägna vid 
Atlantkusten. Gaustad undersökte två lokaler vid Stora Umevattnet där det i det första 
lagret fanns bl a knivar och spetsar av skiffer, en ansenlig mängd flinta med som han 
menar 'good flint technique', samt en begränsad mängd kvarts. På en lokal i Gressvatn 
hittades i det understa lagret kvarts, bearbetad i en grov teknik, samt flintmaterial som 
visade att det använts extenstivt. Undersökningarna bekräftade hans hypotes om att ett 
samband mellan fjäll och kust fanns och att det är samma folk~ har använt resurser i 
fjäll och kustland säsongsvis. (Gaustad 1969:91, bilaga 4 och 5) Aven Selinge (1979:75) 
pekar på möjlig västlig kontakt för lokalerna i Ljungans älvförgreningar i fjällområdet 
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Artefaktmaterialet från lokalerna vid Frostviken tyder på en lång bosät1ning ror alla 
lokaler utom en. I fyndmat.erialet märks bl. a ett T-formigt redskap, kvartsskrapor samt 
asbestgods. Den ena av lokalerna, Frostviken T 61, skulle med tanke på flintavslagens 
mängd samt skrapor, kwma vara en fli.n1slagningsplats. Ett förarbete till en möjlig spets är 
också funnen på en av lokalema 

Man kan således inte utesluta möjligheten för kontakter mellan boplatserna på norska 
och svenska sidan, och följak1ningsvis att flintan i Frostvikenområdet kommer från 
Norge. 
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8. 3 Pjillsjöälven 

300,-----------------
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Fjällsjöälven löper in i Ångermanälven strax ovanför Nämforsen och dess 
strädaring norrut går efter Bodumsjön via Hotingån, Tåsjön, Saxälven, Dabbsjöarna 
och slutligen till Raukasjön i högfjällsområdet Hela älvsträckan är drygt 200 km. 

Utgrävda boplatser med flinta finns på två ställen lång, älven: Stora Dabbsjön och 
Hotingsjön. Högst antal flinta, 139 st, finns på boplatsen 1246 vid St Dabbsjön.Där 
films också detnästhöpta värdet, 61 st, på bop1atsen 1243. 

Vid Hoting,jön är ca åttio boplatser, sex skärvstensvallar·och ett vikingatida 
gravf"alt kända. Utgrävt material visar på en bosättning från mesolitikum, en från 
neolitikum/bronsålder samt en senare järnåldersbosättning. Både sydliga och östliga 
inslag förekommer. Bland de mer speciella fynden finns ett skifferblad med 
anknytning till den mesolitiska Suomusjärvikulturen, en hjärtformig flintspcts (och en 
liknande i kvartsit) och en dubbeleggad s1ridsyxa av porfyr. 

St.erimaterialet är mångskiftande. Av 20 skrapor på Tåsjö 279 är 20 av kvarts, 16 
av flinta, 12 av hälleflinta och 8 av kvartsit På Tåsjö 153 utgör flintan 1.1 % av 
restprodukterna men 11.1 % av skraporna. Man får dock ha i åtanke att flera boplatser 
är skadade av erosicm. 

Skärvstensvallarna och älgkranier utan horn kan indikera bosättning vintertid. Ben 
av trana visar å andra sidan på sommarbosättning. (Baudou 1977:93ff) 

Hotingsjön tycks våra en central plats, med den långa kontinuitet.en och det 
mångskiftande materialet med både sydliga och östliga inslag. Stridsyxan och den 
hjärtformiga pilspetsen ligger dock senare i öd än skifferbladet, som bör höra till en 
mesolitisk bosättning. 

Märkligt är, att Storå Dabbsjön ~tmärker sig så starkt i fråga om flinta. Här får 
man fråga sig, om det int.e är flinta från den norska sidan som kommit in. Härifån till 
Frostviken, där det finns en naturlig väg 1ill Norge är det ca 80 km om man väljer 
vattenvägen. Detta verkar vara den rimligaste tolkningen, med tanke på mängden 
flinta och att det int.e finns någon flinta alls mellan Stora Dabbsjön och Hotingsjön. 
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8.4. Röntrömaälven 
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Rörströmsälven uppvisar en klar topp i antal flinta kring Lesjön. Lemnäset S 104, 
dominerar med 156 st flinta. Vid Rörs1römssjön något längre upp finns fyra boplatser 
med 1-3 st flinta och Ormsjön har också fyra boplatser med enstaka flinta. 

Lesjön uppvisar en lång kontinuitet Lemnäset har C 14-dateringar från ca S 000 
till 300 f Kr och Grananäset (näst mest flinta) från 2 900-till I 700 f Kr. (Samtliga 
värden kall.) Även fyndAATnmansättningen och den petrografiska fördelningen visar 
på en lång kontinuitet (Baudou 1977: 89ff) 

Lemnäset har tre flintspetsar, varav en hjärtformig och en med tvär bas. 
U1mädcande är också en björnhuvudskulpnu- i sandsten. I Ångermanland är ännu en 
bjömhuvudskulptur känd: på ett yxliknande (f-formigt?) redskap från Tjärn, Amäs 
sn. Paralleller kan dras till östliga älghuvudyxor och ristningar i Nämforsen 
föreställande sådana - kopplingen till jaktmagi ligger nära till hands. (Hallström 
1942:201 och Baudou 1977:127) 

Lemnäsets övriga flinta utgör 2.0 % av avslagen och restprodukterna och 6.1 % 
av skraporna. För Grananäset gäller siffrorna 1.8 % och 9.6 %. 

Man kan konstatera att Lesjön, och där särskilt Lemnäset, utgjort en plats av 
särskild betydelse. Det är 1roligt att den s1Dra mängden flinta kommit via Fjälhjöälven 
direkt från Nämforsen. Hälla ligger fågelvägen närmare pA kartan, men via 
vattensystem.en blir Nämforsen ett klart rimligare alternativ. Här har alltså flintan 
spridits ftln en större lokal till en något mindre, men med viss betydelse, lokal i 
inlandet . 

Rö~ömssjön med sina fyra tlintförande boplatser borde p g a sin närhet till 
Lesjön utgöra en intressant jämf'orelse. Tyvärr har dock erosionen tagit med sig en 
stor del boplatsmaterial och fynden är få (Baudou 1977: 87) 
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1.5. Mollven 
F.fteraom Moilvens vattensystem omfattar endast fyra flintförande boplatser, bar 

stapeldiagram ej upp&1s. 

VJd Anundasj&J. och Moi1vens u1lopp ur den,na har hittats femun boplatler pl meDan 
58-75 mö h. Bq,la1Bema Jlg pl sandstrinde.r'vid en trAng havsvik. Tre av dessa uppvisar 
Oin1a. 

NorrböJe 69-70 S8-62 m 6 h 

Yttmsel 70-75 • 

Norrböle 1968 · Sl-54 • 

fflnta utg&' 0,6 % 
avstmmatmialet. 
flinta utger o.3 % 

1 flin11krapa 

Norrut från Anundssjön vid Agnsjön hittades fyra bopla11er vid inventering. En av 
dalaa grlvdea ut 1960 och~ bl a 15 skrapor av flinta. (Baudou 1977:5611) 

Baudou visar med denna inven.t.erina att iven mindre skopälvar uppvisar stora 
mingderboplatler. (Baudou 1967:81-92) 

Samttiga bopJataer ir, om man ser till fynden, rena fångstboplatller. Boplataerna vid 
Anundlsj&l liger inom 4 km och har haft tillgång till samma stmmaterial. På de högre 
liggande boslt1ningama dominerar kvarta och på de ligre kvartBit, och hir kommer 
flin1materialet in. 

PoBenp-over i mmidet vk1 N<rrböle 1968 visar på odling omkring 2 500 - 2 000 f Kr, 
vilket lr samtida med skiftet i råmaterial. (Baudou l 977:56ft) Det Ar in1resant att flintan 
dym upp i matmialet vk1 ungefir samma 1kt. Kan det eventuellt finnas något samband? 
Bland de fl fynd Norrböle 1968 uppvisar, finns bl a en flintskrapa. skärvor av 
ta•bestrnsgrsd keramik samt en pi1speta av kvartsit med tvir bas, vilket daterar boplatBen 
1ill tiden omkring 1 100 • SOO f kr. (Baudou 1977:61) Eventuellt hör Oin1materialet från 
de högre Hgande (och dirmed lldre) bopat&ema samman ,ned en senare anvindning av 
boplatlerna. i tid med Norrböle 1968. 

När det gäller ittdikationema pl odling f&es1åJ' Baudou nAgra to11cning11r. antingen att 
odlare ll6derlfrån (möjligtvis ~dast frAn ;Medelpad) slagit sig ned i 1rakten, eller att 

, j~fntkninpn lirt sig odling och delvii Bvnirt sig pl denna. (1977:60) En ticJigare 
lndikatim på j<rdbruk i Norrland finna från Rudetjirn i Meddpad med dataing 2 700 - 2 
SOOfKr. (P.ngelmark 1978:45) 

Pi"bopJami vk1 Agnsj&1 hittades under ett tunt 1DrVJager, llkirvltm, obrända djurben, 
avalag .från redskapltl1lver och skrapor. Totalt hittades c:a 200 skrapor, de flesta av 
kvarts inen lven IS skrapor av flinta. Av de 3 400 avslag aom--hittades är ~31 7 % av 
kvarta. Deasu1om hiUades pilape1lar i akitfer, da11erade till ffire och under SN/8.KA. , 

De krafli&å kulturlagren pl pla11en har bevarat en stor·mlngd ben och horn, ~ Alg 
dominerar. UtifrAn dessa kan man dra alutlatlen att bopla11en var ),ebodd .. under v;intern 
(andra tider på Aret kan dock inte uteslutas), samt att jakt.en har haft stor betydelse. 
Boeittninpperlodm ames vara från c:a 2 500 f Kr och sporadia1ct fram till omkring 0. 
Den stora mingden kvartlavslag visar att tyngdpunkten i bolittningen legat i ett tidigt 
skede. . . . 

En havsvik gick in nira boplataen c:a 3 000 f Kr och havsflgst har troligen vmt 
bekant för befn11mingen hir~ Odling borde också varit klnt dl Norrböle, där detta 
påvlsa11 liger bara 2 mil bort. (Baudou 1977 :6 lff) 

Kring Anundsjm och Agnsjön har man dledes hittat flinta, men någon markant 
•topp• fflrellger inte. FrAgan ir dl varlfrAn flin1an har koounlt 
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Btt ffirslag Ar Nlmforaen (och RA-Jnget), som ligger c:a Smil bort, !ågelvAgen. 
Nimforsens speciella betydelse i fllntttistributinnssarnrnanhang har redan tidigare 
diskutera11. På NimfOl'lell u1mu 'som bekant älgben i fyndmaterlalet, i motsats till 
exempelvis boplatsen vid Agnsjön, som uppvisar det mest omfattande benmaterialet i 
Norrland. Nimfonen anaes av benfynden att döma ha anvin.18 på sommaren och dl 
jagadesintel)ghir. (Baudoo 1977:82) 

På ungefiT umrna avst.And som till Nimfonen ligger Hllla, aom också kan utgöra 
unprunport för flintan i omrAdet. Transpor1en borde inte ha utgjort något problem, dl 
det ir möjligt att ta si& ditlinp V&Uenleder nlstan. hela vigen. 

Det finns ett tredje a1terna1iv. Jaktbefolkningen kan ha haft direkt kontakt med en 
hmnigrerande befollmfng och emADit flintan utan mettanbln&,r_ Detta med tanke på den 
absoluta nirheten till kusten och indikationerna på odling vid Norrböle. Här ser man 
möjligheten att två olika system för resursutnyttjande har samexisterat inom ett timligen 
begrlnsat Olllr6de. A ena sidan en betat orll l andra sidan en mobil arupp, smn befinner 
sig i området under wisa perioder. Oaveett detta kan jigarbefolkningen tillhöra ett 
balittoingamöns med kny1punkter i Hilla od,/etler Nirnforsai. 

Pia 3. 

t I 

l(oilYen 

Boplatler 

• 1 - SO antal flinta 
• 51 - 100 • • 
e 101- ISO • • 
e 151 -200 • • 
e201 - • • 

Skala 1: 1 200 000 
F.fter Aftcmbladeta ~ber 
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8.61.Jun1an 
.. 

Llnp l.Jungan finns endast sex grävda boplatser med flinta. Ingen lr sirskilt 
dominerande i frAga om .antal flinta. Osterut efter Borgsjön, 9 mil från kusten, finns 
6vemuvud1agetinga fånp1bopla1ser n,gistrerade, (Baudou 1977: 1 OS) 

8.7 LjQJlll•D 

Llngs l,Juman lr ltta bopla1aer med flinta utgrävda. De uppvisar ]Aga virden jimnt 
över. Vi anser att materialet lr aJ1tR5r ringa att dra slutsa11er om. 
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9. BOPLATSERNAS FUNKTION 

9 .1 Punktionaanalys 

På stapeldiagramn_ien för älvarna inom vårt studieområde visar alla utom två, Ljungan 
och IJusnan, på •~. dvs boplatser som utmärker sig ifråga om antal flinta. 

Detta leder in på frågan: Vad döljer sig bakom des.1a värden? Hur ser bop]at!ema ut? 
Denna analys har till syfte att åskådliggöra vilka fyndkombinati.oner som är mest 

frekventa, samt spåra upp distributionsmöns1ret för flin1materialet Detta bör vara 
sammanvävt med bosättningm,.önstret. 

Enligt hypotesen skall • större lokal~ utmärka sig från andra lokaler när det gäller 
fyndkyan1itet kootinuit.et stabil resms samt ha en naturli& transportled till kusten. 

Lokaler som uppvisar mycket avslag kan antingen ha använts sporadiskt under en lång 
tid eller så har en förhållandevis stor mängd människor bott där under en kort tid. 
Koncentrationen av avslag kan också bero på att någon typ av tillveilmir..g eller aktivitet 
har utförts här. 

Jakt- och fångstfolk rör sig i ett flyttningsmönster som årligen upprepas, vilket 
återspeglas i det arkeologiska fyndmaterialet från boplatserna. Boplatserna används för 
olika ändamål och har olika funktion i fångstsamhällets ekonomiska system. Olika typer 
av boplatser utnyttjas av olika sociala segment av hela samhällssystemet. (Forsberg 
1988:581) 

Syftet med uppsatsen, att studera flintdistributi.onen i Mellannorrland, inbegriper ett 
klargörande av boplatsmaterialet med flinta. I hypotesen postuleras att vissa •större 
lokale,:W är avsättninpplatser för flinta från kusten. 

Flinta knackas på dessa platser, men medförs även som råmaterial till andra lokaler. 
Man får anta att be.la materialet används, dvs avslagen används som redskap utan att 
nödvändigtvi, bearbetmlretusceras. 

Erret Callahan har studerat stenteknologi i mellan Sverige och menar att han kan skilja 
avslag som utvalts för användning, från de som ej utnyttjats. (1987: 16) 

Med tanke på det ringa antal kärnor som hittats på boplatserna, är det rimligt att tro att 
kärnor slagits sönder och använts som till exempel skrapor efter bearbetning, dvs man har 
inte låtit något gå till spillo. 

Boplatsernas funktion i ett rörligt jakt och fångstsamhälle har diskuterats av olika 
forskare. Forsberg definierar aktivitetslokaler som platser hörande· samman med 
utnyttjandet av speciella resurser, och dessa borde uppvisa mindre variation i det 
~keologiska materialet Lokalen utnyttjas sporadiskt under kort tid, därför borqe också 
dess storlek vara _l~gränsad i jämförelse med andra typer av boplatser. Vidare definierar 
han samlingsbQplatser, där den viktigaste funktionen inte är ekonomisk, utan social. 
SamUngsboplatsen måste läggas nära en rik och stabil resurs, eller lösa frågan genom 
olika typer av förvaring. (1988:601) 

Diskus.,ionen ovan föder följande frågor till det aktuella materialet 

- Kan olika lokaler deimieras som •större• enligt kriterierna i hypotesen? 
- Kan olika aktivitetslokaler urskiljas i boplatsmaterialet ? 
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För att försöka svara på frågorna, delades de 86 lokalerna in i kategorier efter deras 
fynåutrnmansättning. 

Kategori 

1) Enbart skrapor 
2) Fnbart avslag 
3) Enbart kärnor 
4) skrapor och avslag 
5) skrapor och kärnor 
6) avslag och kärnor 
7) skrapor, avslag och~ 

Antal lokaler på varje kategori 

13 
35 

0 
33 

0 
2 
3 

Kategori 4 har sålunda 33 boplatser. Problemet här är att ski11nad i antal varierar 
kraftigt från de som har över 1 000 i antal till de som har 1. Följande distinktion har 
därför gjorts för denna kategori. 

Lokaler med> 100 avslag tolkas som flintknacknjn&{redskapsanvä,ndninplokaler. 
Detta motiveras av det stora antalet avslag samt skrapor som tyder på t. ex 
skinnbearbetning. Gränsen vid just 100 avslag har ej valts utifrån någon teoretisk 
utgån~ utan är ett helt subjektivt omdöme. 

Lokaler under denna kategori är: 

Nämfonen 
Rå-Inget 
Frostviken T6 l -
Stora Dabbsjön 1246 
Nyluspen 553 
Hilla 869-70 

skrapor/avslag 

84/741 •s 
39/144 •2 
30/219 

1/137 •1 
5/115 

94/1084 *6 

*warantalspån 

För resten av boplatserna i denna kategori, med ett undantag, gäller att endast enstaka 
skrapor och avslag finns. En tolkning av deM& skulle kunna vara att de är lokaler för 
rnd1kappnyändntn&. 

Till kategori 2 hör de lokaler som enbart uppvisar avslag. Antalet avslag varierar från 
1-8 i antal utom på en som har ett högre värde. 

En tolkning är att avsJa&en används som rndsJcap. A vsa.lal.aden av kärnor samt det 
ringa antalet kan visa pl att de kommer från en tlin1knackningsplats i närheten. 

. För kategori I med enbart skrapor kan en liknande tolkning göras. Skraporna kan 
. indikera att fillexempel skinnbearbetning utförts på platsen dvs en ak1iyitetsloka1 där 
rrAd9m enbart används. · 

I kategori 6 finns endast två lokaler. De båda lokalerna uppvisar enbart en kärna var, 
samt som mest 14 avslag, varför det är svårt att uttala sig om funktionen på lokalerna. 
Kärnorna, 1rots det ringa ant.alet, visar ändå att fljnflmncJming utförts på pla1sen. 

Kategori 7, slutligen, utgörs av tre lokaler med vardera 1 kärna, 7, 34 och 1 skrapa . 
samt 69, 110 och 1 avslag respektive. 

Detta to1kas som mindre t1in1Jmadmmplokaler samt att mJskap har använts. 
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Dessa 7 kategorier kan del.as in i två övergripande: 

1) Lokaler med tlintknackning samt redskapanvändning. 
(hit hör kategorierna 7, 6, 4 > 100) .. 

Dessa motiveras av ett stort antal avslag, skrapor och/eller kärnor. 

2) Lokaler utan Ointknackning, men med redskapsanvändning. 
(hit hör 1, 2, 4 < 100) 

Dessa lokaler motiveras av det ringa antalet avslag, skrapor eller 
avsaknad av kärnor . 

Om man tittar pA hur kategori 1 fördelar sig på älvarna visar det sig att: 

Faxälven - Froatviken T6 l · ;,_ 
Fjällsjöälven - Stora Dabbljön 1246 . -' 
Angermanälven - Nämforsen, Rl-lnget, Hällby 869- 70, Nyluspen SS3, 

Brinn.It.er 190, Vojinsjön 188 
Rörstrfumälven - Lesjön, Lemniset 
Ljusnan - Flgelsjön 825 

Man kan sålunda konstatera att det urskiljer sig specialiserade aktivitetslokaler. I 
tidigare tolkningar har redan konstatera1s att vissa lokaler ingår under begreppet 'större 
lokal' och så gäller för 1ill exempel Nämforsen med dess speciella karaktär. Med ledning 
av föregående tolkningar är det möjligt att härleda 3 typer av lokaler där tlintmaterial 
ingår, nämligen större lokaler-med flintknackning, varifrån råmaterial samt artefakter av 
flinta fraktas till inlandet till större och mindre flintJmacJminesJokaler, Vidare spred, flinta 
till lokaler där speciella aktiviteter utförs, dvs lokaler för redskapsanvändning eller så 
kaJJade ak1MtetslokaJer. 

..... ·.;~ . 
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9.2. Flintan i proportion till 6Yrigt atonm.atmial 

I ett urval av bopla1sema, 25 st, har fBn1mingden studerats i proportion 1ill övrigt 
s1enmaterial, i anknytning 1ill funktionsanaJys ovan. (Se tabell nedan.) 

, F.n tendens är att procentandelen flinta på boplatser där kvartsit är det dominerande 
materialet är något större än på boplatser där kvarts dominerar. flintan får alltså sin 
genomslagskraft under eller något efter materialövergången kvarts/kvar1sit Detta är dock 
inte konsekvent, vilket kan tolkas som att flint.användningen inte står i di~kt förhållande 

· 1il1 skiftet i råmaterial~ u1Bll b&' ses som en separat företeelae. 
Att flintan ivcn uppträder pA boplamcr som klart domineras av kvarts, tex DegerfOfflCll 

1330, stöder u,onn om att flintan anländer till redan etablerade boplatser i ett 
bosittningssystem. Detta tyder alltså på en bosättningskon1inuitet, dock med det 
förbehAllet att flinta och/eller kvartsit kan ha tillförts kvartslokaler sekundärt, i en senare 
användning. 

Tidigare i uppsatsen har poängterats Nämforsens betydelse som större lokal och 
därmed dess intensiva användning under en kortare öd på Aret Därom vittnar även det 
totala stenmaterialets överlägsenhet jämfört med andra boplatser i denna analys. 
flintmingden överstiger betydligt de övriga lokalernas värden. Dessutom överstiger 
antalet flintskrapor p-oportionellt sett övriga bop1atser. 

Detta stöder analysen om boplatsernas funktion. Det visar sig att de lokaler som förts 
in 1.Ulder kategori 1 · (den övergripande kategorin från funktionsanalys), dvs lokaler med 
tlirttknackning wnt redskapsanvändnhig, faktiskt har en stor andel flinta i förhållande till 
det totala stenmaterialet. På des.,a bop1atser utgör särskilt flintskrapoma en stor andel av 
den totala mängden skrapor. . 

BOPLATS 1 2 3 .. 5 6 

Tlajö S30 251 B-0 0 1S A-D 7 
Tlajö 831 243 B-0 0 
ra.; 15-4 SS4 A-D 0 111 A-D 8 
Tkjö63SB 3417 A-D 0 11>5 A-D 1 
Tlajö635C 92 A-D 1 9 A-D 11 
Tlajö <i04 75 0 75 A-D 3 
Tlajö 102 7737 A-D 0 310 A-D 2 
Bodum~ 9 0 9 A&G 9 
BocbnSlOO 700 A-D 0 
BoclnnSlOl 1118 A-00-J 2 212 BO 6 
BodumS102B so A 6 
Boduml356 5328 A-D 0 83 A-D 5 
Bocbn 1356B 252 A-D 0 17 A-D 6 
Frostv T61 1970 EG 11 294 EG 12 
FrostvT69 1148 B-0 1 
FrostvT241 481 G 0 
Frostv 5 259 H.J 0 
Lemnlaet S104 5535 2 444 10 
Deaert'lll> 9285 A-D 0 
Yttenel 29S 0 
Ncnbö1e5U2 918 1 
Rl-i.t M6 BO 8 
Nimfonen 118797 BO 1 749 BO 17 
Hil1a 863 6391 BO 1 
HJ1la866 1526 EG 0 

1) Det totala fyndmaterialet (fynd. aval..ig och klmor; antal). 2) Dominerande rAmaterial, 3) Andel flinta 
(%). 4) Totalt antal skrapor, 5) Dominerande 1'Jmterial fflr skrapor, 6) Andel skrapor av tlinta (%) 
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9. 3 Spridning av funt:tionsbestimda lokaler 

Pig. 5 visar på en grovindelning av de typer av lokaler som funktionsanalysen gav 
över några älvar 

Intressant är sättet på vilket lokalerna för flintknackning clistnbuerar sig. Desn l<>lader 
har en jämn spridning och återfinns å1minstone med m på varje älv: Detta kan se, som en 
generell bild av distributionen av flintlokaler, som sammaiihånger med inlandets 
bosättningsmönster. 

Fig. S. 
Schematisk bild över Ångerma.nilvens vattemystem med de lokallca•rier som definieras i kap. 9.1. 

Anaermaallvem vattensystem 

Q StmTe lokaler 

·□ PlhJtlmaclarioplokaler 

Å Aldivl1e1ll1obl 

Skala 1: 1 200 000 

.. _) ~ 

,, 

~ 
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10. SPRIDNINGEN AV RBDSKAPS'l'YPBR I FLINTA 

DJltribu1imskar fig. 6, visar de olika flmmrtefuttypernas spidning över omrAdet, 
med undantag för sbapoma pga den stora mingden. Kartan omfattar b6de lösfynd och 
grivda fynd. Syftet med kartan lr att AskAdl:igöra eventuella sldJJnadet i redskapatyper 
mellan kust odt inland, samt om fynden pA något vis uppCrider i koo.c:emra1imet. 

10.1. Utbredning 

Ymr oth våkv: 
YXJX och mejllar har slagits ihop till en kategori, beroende pl att det i litteraturen ofta 

råder tvebamb,,i om vilbn kategori de 1illhör. Deautmn ir fmmelemmlt, IDD tex tjock
eller tnrmackighet, tyvirr sporadiskt noterade. För de vlst.erboUmska depAfynden giller 
dock att tjocknacldga yxor dominerar, och man kan våga mg på ett antagande, att 
1joclmackip yxor utgör en stDr' del lven i Mellannoniand. 

Utbredningen av yxar och mejslar ir kustbetonad, med nlgra fl undantag, som en 
slipad yxa från Unsells m i Hirjedalen och ett numera bortkommet ffiremAl med 
beteclc:ningen -untgg" från Jumde m i Ångermanland. 

Sp;1pr 
Spetsarna lr allmänt spridda i inlandet, med nAp. kooamtnltioner. Flest spetsar har 

Nimfonen, och i en NNV riktning dirlfrln aer man mindre koncentrationer vid Lesjön, 
Bodumsjön, Hotingsj6n och Rötstx&n. Även Rl-Ingethar ett flertal spe118r. 

Pl ett par bop1a1ler bar man hittat bJlrtformiga apetBar, IIOlll ir en sydsbndinav.i&k 1:YP 
och dateras till SN/BRÅ. Narrlindska form« förekommer ocbA. MAnp spetsar lr dock 
svåra att fW(iogirera och datera. 

J)nJkm: qm Jmiyar 
Dolkarna ir spridda över hela området. En vus tyngdpunkt kan dock anas vid 

FjlJ]sjöilvm, R&strömdlven och Fadlven. Dolkarna ir i a1lmlnhet av sydskandinavisk. 
1:YP och dateras till SN. . 

Det fltal knivar m fhms i rmrAdet har en HJcnan~ iip:idning. 

Mroc 
Endast tvl sklror har hittats. De ligger bAda nlra kusten: i Orundsunda och Nora 

aoåcnar. 

. KOiskrapor. som ,anses vara en senmesolitiak typ, ir representerade inom 
unden6kninprmrA ined en i Brkke IOCbn och en i TAsjö sn, dvs bAda i inlandet 

10.2. Toltnlng av apridntnpbilden. 

Ser man på spridningen av flintarterakter d tycka Ångermanilven, med sina utlöpare 
Rörstr&ndlven och FjlDajöllven, ut.g6ra en viktig 1ramportled. Pramffir allt finns en stor 
kcncentration vid Nlmforsen, som har haft ett yppertigt läge strax ovanför~ dltida 
k:wltJb:,Jen; hlr har en haVIVik gått in. 

' . 

Helt klart ir att fynden i kust och inland uppvisar olika karaktir: yxor (och sklror) i 
kusttrakten och spetllar i inlandet Man bör dock komma ihAg att vid kusten lr det till 
stlnta delen frAga om l&fynd och i inlandet grivda fynd. Om fler bop1a1ler vid kusten. 
griv1II ut kamke 1U8D fått en rittvisare bild av fyndfflrdelninpn. 
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· Ymma dUs i samband med röjning för odling och/eller bete. (Baudou 1977: 139) De 
1ktipm, indlkaticnema på odling i omddet fhma i ncna Ångaman1ands kusttralåa', 2SOO 
- 2000 f Kr (Baudou 1977:60), samt i Rudetjirn i Medelpad ca 2700 f Kr. (Engelmark 
1978:45) Detta llfflmmer vll öva:ens med att de tjoclmacldga ymma da1a'U till MN, samt 
att iYen de tvl skAroma hittats i kusUi'akilen. ' 

. ~ t. 

Yx~ som hittas i depler har ett flertal tn11minpr, bl a som offergåvor, eDer som 
1agrioppa1aer för koornumde behov. (Bertwall 1985: 12). 

Deftni1ionen pl ett depAfynd ir att det skall hmehADa tvA eller flera föremA1. avsiktligt 
necDagda 1it1sammans-(Baudou 1 CJ'17: 19) DArmed faller ett par fynd i Ångemurnland och 
Medelpad :inom denna·ram. Det ir Bingltng i Hilsjö socbn med fem tjocknacldga 
flin1;ymroch KAil Vibyggerl fJOCbnmed tre ~p yxcr. 

I Vlste:rboUens kusttand bar man hittat Atti flin~. varav Bjurseletfyndet 
torde vara det mest klnda. Den stora lpingden yxor i dessa depAer har föranlett mycken 
forskning. · 

Undenökninpområdeta depåer med sitt ringa innehåll Olmfört med de 
vlst.erbottniika) föranleder :inte direkt nqot vidare resonemang, men man kan indA 
krmtatera att de sluter sig till den övriga spidningm.av yxor/mejslar. 

I sydskandinaviska sammanhang kopplas flintyxoma till status. Det överskott i 
resurser, som det tidigagrara samhiJlet antas ha producerat, l~de till en ökad 
pvoutvixling där penoolig rang och status kom att spela en allt st&Te roll Yxorna, med 
sin n.ira anknytning till j<rdbruket, kan dA ha spelat en roll un statusbirande symboler i 
drkulationen. Detta avspeglar sig sålunda i Atminstme de sydskandinaviska depåfynden. 
(Buren}m1t 1982: 1 SO) 

Det ir tJnkbert, att de nmrJAndska depåfynden kanjirnföras med de sydskanctioaviska, 
om man föru1dttm att det ir en sydskandinavisk befolkning som bosatt sig i 
kusUrakiema. Men f&- dm jagande inlandsbefo1Jmingea fanns in1e samma ffirntaättrringar 
(magrar utveclding med pAffiJJande mala f&indrinpr) f&-attae ma1mialetåler yxcrna 
sam statusladdade, För dem var detta endast ett nytt material att anvinda i den ginpe 
~en. Ett flertal ffiremAl, sirskilt bland spetsarna, uppges vara •delvis 
slipade• eller ha •sph av slipning•. Heh klart har söndenlagna redskap fltt en ny 
anvlndning J tnlands1vlo1kob:ag,m km1ext. 

Om det Ar som Clark siger, att en handel, initierad av en sydskancflnav:isk befolkning, 
strickt sig över norra delen av den skandinaviska halv6n, så borde spridningen av yxor 
och mejaJar ha en jlmnare ffirde1ning över rmrAdet. Så Ar inte fallet. Det verkar otroligt att 
in]andshefolkningen skulle ha slagit al5nder alla yxor och mejslar aam bm'de ha avsatts vid 
en sidan handel - och endast den norska kustbefoJkrringen tagit emot och anvint hela 
yxor. De norska fynden kan inte ha kommit frAn den svenska sidan, utan bör rimligtvis 
tolkas IOJll ett slags impo:t söderifrAn Jings den n<nka kus1m. 

Som nirnn11 ovan, finns inslag av sydabndinaviska spetsar bland fynden. I övrigt 
finns spetsar aam gjorts av sönderslagna, slipade föremAl, men den lokala tillverkningen 
bar lven skett direkt ur ett råmaterial, vilket bekräftas av att flera spetsar och avslag har 
catex, dvs sph av det kritlager son flintan ligger i. 

Så hlr llngt kan man 8nle sig ha 1illrickligt starka skil att anslu1a sig 1ill uppauningen 
om immigrerande befoJ1rningse\ement från söder 110111 s1.6r sig ned i kusttrakten, samt att 
flintan spridits :inlt landet i form av redskap och råmaterial, dir den fltt en annan 
anvlnduing In vid kmten. 
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Noterbart Ar att dolkarna av flinta finns spidda över hela inlandet. De har inte a1agi1I 
a&ldec. Dolkamaa dataing (SN) anknyia' till Baudoua cen1rum-perlfa:b:a,onemang, med 
Sydskandinaviens och Norrlands olika utveckJing fr o m aenneolitikum. Baudou aer 
dolkarna aom prestigevaror i aöder, Ubam han anser de stora kvar1li1spetsam i norr 
(med paralleller )Angt &terut) vara m fmn av nordUg/&dig prestipYara. (1989:4lf) 

Dolkarna kan tyvirr inte direkt aittas i samband med bosAUntngen, eftenom det i 
sam1liga fall rör sJg om lösfynd. Man kan heller inte uttala sig mn deras funktion. Men 
reaonemanget <m dolkarnas roll 80lll prestigevanr Ar intreasant lnJandshefcö:ningen kan 
i vlaa u11tricladng ha adapterat fenomen aom prestige och status i och med nya intreasen 
l6ngt utanför det egna området. Som vlrdeladdade fflremAl Ar det m6jligt att dolkarnas 
spridning har andra ffin1tdttoingar in övrigt ffln1material. Åtentlr dlrmed frlgan mn 
=iearbefolkningen acceptera1a statusbegreppet, dl någon indring i ekonomi och 

pnisatim bn inte aktmJas ffirrin senare under BRÅ. 

Det finns en upi#attnlng <m att flintan i Norrland skall ha tillf&1s i tvl faser. den finta 
under MN och en andra fas med början i övergången MN-SN. Bertwail menar tex att 
fHnMepAema i Vlstabotaen harnedlag1s i tvl cwngAnpr-Den andra fasen 8llllel vara av en 
annankaraktir; man har tom antytt rena hande1sfirder ifrAn aöder. (BtrtwaD. 1985:70f) 

Man bör nog inte s1ricka sig sl långt arm att appicera begteppet handel pl materialet. 
Det rör sig snarare <m int.ensifierade kontakter mellan kust- och inlandsbefnUming, med 
ett &at utbyte smn ffiJJd. 
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11. RYSK FLINTA 

Flintmaterialet som behandlas i denna uppsats brukar kallas kritflinta, dvs flinta som 
bildades under den geologwca perioden Krita. 

I Västerbotten och i andra delar av Norrland har man även hittat flintartefakter i ett 
material som kallas rysk flinta. I finsk forskning anses den tillhöra karbonperioden. 
Han.ström (l 949:36f) menar att den även kan tillhöra devonperioden. 

Det är dock svårt att bedöma flintans härkomst vid okulärbesiktning. I allmänhet 
brukar man anse att röd flinta härstammar från ryskt område, men även andra kriterier 
föreligger. I övrigt får man lita 1ill flintartefakternas och andra artefakters ~logi. 

Den ryska flintan är med endast en pilspets representerad inom vårt område. Denna 
pilimets finns i Hammerdal sn, Jämtland (nr 4, fig 7). Spetsen är gjord i mjölkvit flinta. 
(Huggert 1984:66). 

Förutom spetsen från Jämtland har fem artefakter i rysk flinta hitta~ i Norrland: 

Norrbotten, &iefors snlängs Luleälven, dolkblad. (5) 
• Nederkalix sn Korpikån, m)u1$petS. (6) 

Västerbotten, Byske sn, Bjurselet pilmets. ( 1) 
• . Skellefteå sn, Kusmark. pils,Pets.(2) 
• Umeå sn, Brännland, pils_pets. (3) 

Gustav Hallström var en av de första att notera rysk flinta i Norrland. Han skriver 
1925: •i ett par ännu ej fullt utredda fall torde vi ha att göra med rysk flinta i Norrbottens 
läns kustland•. (1925:90). 

•Ryska flintkulturer når fram till Onegasjön och Vita havets södra och östra kanter 
under yngre sten!lder. Av särskild vikt i fråga om den lappländska och norrländska 
stenålderns självständighet gentemot östligt inflytande, är att den ryska flintkulturcn icke 
visar någon nämnvärd export mot väster. En del fynd finns i Fmlå.nd, sydost och norr. Till 
östra Finnmarken i Norge har den ryska stenålderskulturen också nått". (Hallström 
1929:46f1) 

I den senare litteraturen pekar han på ett halvt dussin kända pil- och spjutblad av 
dennaryskatlinta. (Hallström 1949:36t). 

Pilspetsen från Jämtland är ett förarbete, men man tror det var ämnat som en spets med 
smal tvär bas - en typ som anses fillhöra slutet av kamkeramisk tid. (Huggert 1984:70) 

östliga impulser har kunnat konstateras redan under mesolitikum inom vårt 
studieområde. 

För tiden 6 000 - 4 000 f Kr kan man räkna med att Västernorrland har något slag av 
förbindeJser både söderut och österut. österut pekar föremålen som har motsvarigheter i 
Suomusjärvikulturen. Det är sannolikt att Västernorr1and togs i besittning av jägargrupper 
från både söder och öster under de två årtusendena omkring 6 000- 4 000 f Kr. Denna 
tidigaste befolkning har under de.ssa två årtusenden komoliderats och utbildat sin egenart 
Det redskapsmaterial som formas under tiden 4 000-2 000 f Kr överensstämmer delvis 
med det samtidiga i Finland och Norge. (Baudou 1977: l 43t) 

Baudou menar att ursprunget till den bifaci.ala slagteknik som producerar spe1sar med 
tvär bas måste sökas i östliga och sydöstliga områden. K vartsitspetsar av denna typ blir 
vanliga över hela Norrland under tidig BRA. (Baudou 1989:41) 

Även Broadbent finner belägg för detta ursprung och menar att kvartsitspe1sarna liknar 
spetsar av rysk flinta som hittats i vitahavsområdet och onegaregionen. Enligt Broadbent 
1illverkades i Finland ca 40 % av denna spet:styp i rysk flinta. (Broadbent 1982: 122) 

~, 



Rysk flinta importerades till norra österbotten som råmaterial på 4 000-talet f Kr. 
Under kamkeramisk period, SN och BRÅ, importerades färdiga objekt, vilket förklarar 
introduktionen av flinta till övre Norrland (Huggert 1984:70). · · 

Bristen på kamkeramik på den svenska sidan, och kamkeramikens stora spridning på 
den finska sidan, gör att man knappast kan räkna med något större befokningstlllskott 
österifrån till Norrland under denna tid. Detsamma gäller spridningen söderifrån. 
(Baudou 1977:144). 

Med början ca 2 000 f Kr sker stora förändringar i de materiella lämningarna i hela 
Norrland. Nya typer av spetsar blir vanliga, asbestmagrad keramik dyker upp osv. 
Ursprunget till dessa förändringar måste, enligt Baudou, sökas i östliga och sydöstliga 
områden, där ekonomiska och politiska förändringar får konsekvenser för hela norra 
Skandinavien. (Baudou 1989:4 lft) 

De flintartefakter av rysk flinta som hittats i Norrland har daterats genom jämförelser 
med finskt material, samt på basis av landhöjningen i Sverige. Två av dessa artefakter 
dateras till kamkeramisk tid och fyra artefakter till SN och BRA. Utifrån de 
obseravationer som gjorts, kan man konstatera att artefakterna återfinns i gamla 
kustlinjen. (Huggert 1984:700) 

Den ryska flintan utgör en mycket liten del av det flintmaterial som uppsatsen 
behandlar, det är därför omöjligt att behandla den ytterligare. Förklaringen är givetvis 
svårigheten att bestämma härkomsten. Man bör dock räkna med att det i materialet döljer 
sig fler fynd av östligt urspnmg. 

Pig 7. Den ryska flintans spridningsvägar, enligt Huggert. Siffrorna markerar fynd av rysk flinta i 
Sverige. Cirkeln markerar Hallströms undersökningar vid Dvinabukten. (Huggert 1984:63) 
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12. SAIOIANPATTNING OCH SLUTDISUJSSION 

Uppaatlen utgår ifrån att kusten med de förutsAUningar 80Jll fanns var det naturliga 
awlttninp mrldet ffir flin1a. Det fAr anw bevisat vid det hir Jaget att kusten bosatte& av 
grupper söderifrån. I kapitel 10 redovisas sldJJnader i redskapstyper_ mellan kust och 
inland. SpAr av odling ir en ytterligare bekräftelse. Vid kustm kan man iven påvisa ett 
sydskandinaviskt 80dalt skick. såsom depcmering av yxcr samt begravninpr. 

Traditionellt inom arkeologin har man via typologilerandet av materiella ]Amningar 
glmaskapatskkul1urer. sAhnvla åilkagrupper, begrinsadei Ud-ochnm. 

Nir det gADer att finna vilken grupp (-mttur") som ligger bakom flintintroduktlmen i 
Norrland har s1rldayxekulturen tillskrivits den Iran i störst utstrickning. 
Strids"JXekulturen Ar all1BA ett namn på ett kronologiskt och geografiskt begrlnaat 
belnJarinpiemcnt och IOID brukar kimwtedrnee av del8 yxor, keramik och gravaeda:. 

Man kan inte utesluta att bef olkninpelement frln de traditionella 
stridsyxekulturomnldena bar be.funnit sig hlr, men detta motliger heller hrte att iven 
andra befnt1rninpelement utgjort en 1lnk i flinUillföneln under den tid som det glller. 
Även a.digthlflytande har Jlmnat.-,._. mapln..hAD i Nomwl. 

Med detta vill slgas, att man bör inte resmen cm begrlnsade befolkningsgrupper eller 
kulturer 10m bar utövat inflytande på Norrland. Kulturbegreppet Ar irrelevant i detta 
sammanhang, inte minst därför att det rfr sig om IAnga 1idsperspektiv. 

Cen1ralt i uppaataen lr frågan om hur flintan spreds från kusten Ull inlandet. Några 
forskare viD. göra gillande att flin1an avaattes i Norrdanda inland genom någon form av 
handel Man bör iltillet se det aom en form av utbyte mellan olika befoDcningsgrupper, 
dl begreppet handel föru1liUer en all1fflr kompex s1ruktur fflr att aptilceraa hir. Flintan 
utgör inte ett behov hos inlandsbefolkningen eftmom de lokaJa ma1erlalen behåller sin 
dominerande roll i redskapstillverkningen, och ffln1an endast utgör en mindre del av 
n:dstap,.. och avs1apmaterlalet. 

I uppaa1len dras alutla1aen att en större lmal, Nlmfonen, fungerar 1101D kon1aktyta för 
spldningm mlt landet, dgt resu1tam frln ~ 

Nlmforsen har lin& kontinuitet aom en samtinpfobl för en större befolkning. 
Lokalen lr sA1unda etablerad innan flin1an uppå'ider' i området. Det finna naturliga 
förutllttningar för dess existens som samlingslokal i jakt- och flnptsamhlllets 
boll.Uninpmlmer. 

I kapitel 9 vi.sas att tre typer av lokaler ir av betydelse f6r avsittningen av t'linta i 
inlandet. Della lr •starre lokalei'•, -rlinffrnaclarin:1okaler' samt •atUvitetslokaler•. 
Nimfonen Ar den enda •å5ffe lokalen• och utgör a fflr tnun.kUon meJJan lrust-och 
inJandsbefnJJrning. Från Nlmfonen sprids Olnta Ull OlnttnactningsJokaler och 
aktivltetB1dcal under Wonpvandringarna. LiDp de ilvar vi behandlat fbms minst m 
större flmtlmaclrninplnkal ffir varje liv samt flera akttvitetslotaler. För Ljungan och 
Ljuman gåt dockin1ie att påvisa nlp k>bl ffir fJin1lmadadng. 

Den i hypotesen formulerade testimptikationen, att ffln1an skall sjunka i antal med 
awtAnd frAn de större k>kalema, vJsar sig hlrmed intf! stimma. Detta beror på att flintan 
fm till bopa11er med olika funJclion i bnlfitt 11h1pnlm1ret. 

Statusbegreppet diskuteras i kapitel 10. Plintyxor kopplas i sydskandinaviska 
sammanharig tI1I status, vilket förutsitter ett samhllle med komplex struktur, dlr ett 
överskott lr möju,t att producera. Jordbruket antas ha gett möjlighet till överskott, och 
flinfyXoma R5mdppas med r6jning för odling: dlrffir har de fltt sin vlrdeJACtdning, Ett 
sådant samhllle klnnetectnas av att man organiserar sig i olika akliviteter, till exempel 
gravbyggande, 

·~ 
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Avsaknaden av materleDa spAr av en dyflksamhAlllorganlstton l Inlandet bOr 1DJkas 
smn att jigarbefolkningen lever på en egalitär basis, dir status inte har någon funktion. I 
flintan ser man endast ett användbart material som inlemmas i den gängse 
redskapsprodu)åmen. 

Formen för utbytet mellan kust-och inlandsbefolkning har inte behand1a11. Skrapor 
och spe11ar med spår av slipning visar dock att ffiremAl som kan ha haft någon form av 
vlrde)Addning (t ex yxor) hos den sydliga befoUcningsgruppen inte behlllt denna 
Jaddning i inlandet Jlgargruppemas resursutnyttjande och fllOåaJa tmtext påverkas inte, 
av allt~ d&na, i och med användandet av flinta. 

I kapi11en 3, 10 och 11 påtalas den forskning som betonar det östliga inflytande som 
med början ca 2000 f Kr fAr konlekYenser för nm-a Skandinaviens kulturella utveckling, 

.· parallellt med att a6dra Skamtinavien influeras aöder:ifrån. Rysk flinta från denna period 
å1erfinns nm-om underaökningsom Dessutom omtalas andra n01Tlindska fynd med 
östlig spridning, sAsom asbeatkeramik och vissa kvartai11pe1Bar. I underaökningsormidet 
finns endast en spe1s av 'säker' rysk hAdromst, dock da1erad till en tidigare period. 

Det faller sig naturligt att Norrland mottar hnpu1ser både n<rrlfrån och söderifrån i ett 
1lngre tidsperspektiv. I undmökningsomrAdet finns bl a två kölskrapor av flinta, som i 
sydskandinaviska sammanhang brukar dateras till mesoli1ikum. Flinta som rAmat.erlal är 
sAledes lcintredan vid tiden ffr den tidjgas1e nmilndska baJättntngeu. 

Den ovan nimnda utvecklingen fr o m 2000 f Kr verkar rimlig, men det är svårt att 
siga i vilken grad inflytandet verkar, och var MellannorrJand står i <lett& sammanhang. 
Sett ur flintans synpunkt, påverkas området huwdsakllgen söderifrån. En mer 
omfattande studie, inkluderande även andra artefakter, w kanske fydligare definiera 
griinadragningen målan •non-' och •söder'. 

Under SN/BRÅ tillförs en ny~ i inlandets redskapsbestlnd dolkar av flinta. Deras 
roll aom prestigevaror diskuteras i kapitel 10, dvs jigarbefo11ming,m kan under denna 
period i vJas min ha adapterat status: dock u1an någon mArlcbar f&iindring i ekonomin. 
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Bilaga 1. 

G • Oivlc DUeUD1 
U • Uppaala Univeraite11 JllU8euJJl 

M.•? 
R. •? 
(VN) - V'utem>n-Jands förhistoria 

Medelpad 

Attmarso 
Borpjö sn 
Hiasjöso 
Hissjöso 
Häs.,jösn 
Indals sn 
1.Justorp an 
1.Juatorp sn 
St.öde sn 
Stödesn 
?!? 
Ok:lmiort 

Sbdvik Dolk 
Per-Matsholmen YD 

Aqe,-uJ•nd 

Ammdsjöso 
Ammdsjösn 
Ammdsjösn 
Bjurholm sn 
Bodumsn 

Bodumso 
Bodumsn 
&:Ism 
fastb.hack 
Fjillsjö 8D 

Fjlllajö so 
Oidelan 
Oidelsn 
Oldelsn 

Norrvik 
Norrvik 
Norrvik 
Barwm 
Lagfors 
F.c:Wm
Nedamjö 
Nedamjö 
??! 

Debraan 
Tiehöming 
Okänd ort 
Bjölkois 
Bodumsjön 

Lesajön 
Orroäa 
Fisbjön 

Sibele 
Vinael 
Bölen 
Rullnia 
Sunnansjö 

Grundsunda sn Godmm 
Gruodsunda sn C'oJma,k 
egg 

Gnn:mmda sn Öden 

GnlMllllmdaSD Öden 
Juoseleso F.den 
Multrl so Strinne 
Multrlso Sb.uata 
Norasn 
Reeele so Mo 
Reeele 111 Tandflo 
Resele so Okimort 
Skog 8D TÖOJ>qef 

Spjutspets 
"Flintblad" 
Spjutspets 
Dolk 
Mejsel 
Pilapeta 
Y:xa 
Yn 
Yxa,~ 
Yxa 

Mejsel 
Mejsel/yxa 
Dolk 
Yn 
Pilspets 

Dollaxld 
Pilspets 
2 pilspetsar 

Pilspets 
·1 lt1l,dolk'" 
Yxa 
Yxa 
Yxa 
Yn 
Mejsel 

Dolk, ft 

Skira 
"Torvigg" 
Dolk 
Kniv 
Skira 
Kniv 
Mejsel 
2 pllspetaar 
Yxa 

LÖSPTND 

(S) med nr • Santesm register, inventarienr 
E • F.dhohm register 

AT • Antikvariak Tidskrift 3:173 ff 
(I') • Tmnberg .. 
(Me) • Medelpads fommioneaförenings 3:e lrsber. 1900. 

(VN) SHM ~S37 Typ I. 
(VN) Tjoclmackig 

SHM 17028 
(VN) SHM 18528 
(Me) 
(Me) 
SHM 11449 

(VN) SHM UWl nr 
(Al)SHM 

(E) SHM? 11653 
(E) 
(E) Trol. borta 

Samma som ovan? 
SlipningsspAr, samma som ovan? 
(D>0-1500) 
Pl&1B osäker (slva) 
Plats osäker (slva) 
Tunnacki& loeenge section (?) 
Samma som ovan? 
~ (l-2000-t) 
·s~.slipad 

(VN) SHM 17967 · Tunnbl., tjockn., utaviogd egg 
(S) 57.,A:3 Tvär, tunn bas, ngt urnupen fast en 

hulling avbruten. Grl kritflinta. 
(S) sn3:2 Gul tllnta, 2. 7 cm 
(S) sn9:2 Grlgul, 6.3x2.4 
(S) 5787:2 Grl fl., "klumpiga•, 1 m 

(E) F.oakild igo -
SHM 13383.S Slagen. 31 cm. 
(E) Ö-vib mus. 'f'illlmoad yxa• 
(E) Okim:1 lokal 
~ 1<,656:12 Oslipad, tjocknaddg. (2500-.1DOO) 
(VN) SHM 1743:961Tjock~g 
(E) SHM? 643>0 Delvis slip, ensidig. ngt urbolbd 

lhS.x2.S an 
(E) SHM? 64297 Mcll. del av blad, tvlegad, oslipad 

61:3.S cm 
Avbruten 

(E) TroL förstörd 
SHM 18707 Typ I, srl 
(E)SHM? 
SHM 7S~.26 Grl, ockra, •g1ouad" (kom?) 
(E) 
(E) 
(E) 
SHM23164 Tunnaö:ig 

Tonlkmsn Fanom Mejsel,tniv, ft (E) Bortkommen 
Tlsjö sn Hotina Spjutspets SHM 14191 Mörkgrl 
Tlsjö sn Hoting Dolk, ft (S) 5810:1 I Awlap kUnp, bred 
Tlajö sn , .. Hotinpjön Pilspets (S) S-,1:S '. liten. triaognJir 
Tlajö sn : . Hotingajön Dolk (VN93) 
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Tlajö an Röntröm Dolkudd (S) SM>S:9 Rödgul 
Tlajösn Röntröm Spjut~ilspets (S) 5M>5:13 8x3 cm. Lirnbarnmfl, ret nmtorn, 

futblndningaback. 
Tlajö an Röntröm Kölakrapa (S) 5M>6:4 Kritflinta 
Tlajö1D Röntröm Dollcakaft (S) 5M>6:57 K vadr senomsk, pring1ad i alla 4 
kanter 

ekkbdlC1 
Tlajö an Röntröm Pilapetaudd. ft (S) 5806:81 Krit1linta 
Tlajö ID Röntröm Dolkflisa (S) 5M>6:107 Bimstmdirgad 
Tlajö an Skisjöedet Kniv (S) 5813:1 Svartbrun, baftig, 2 egaar, 
79x43DlJJ1, 

tjock bu. U mm, a>rtex. 
Tlajö an Tåjöilwn Dolk (VN) SBM 23747 (Dl0-1500) 
Vlbysgerlan Kil Mejsel (E)SHM6561 Slipad 
Vibysgerlm öatmarkom Kniv/apjutspets (E)Bortlr.ommen 
Vibjö an ·NOldamjö Spjutspets (E)Pristen 
Vibjö ID Nyhemmet Yxa (E)SHM 3788 TunnbJadi& tjocknacltig. 3.s• 
(VN) 
Vwjö an Vistanl Spjutspets (E) Murberget 
Yttedinnia an Forsed Mejsel (E)Murberaet 
Ådalslidem an Forsla Spjutspets (E)smr? 
Ådalslideos1D Forsla Spjutspets (E) Fd tillvarataFD 
Ådalslideos an Hhlm Mejsel (E)SHM? Tvlarmad 
Okiodort Dolk (E) 

Jlmtland 

Alsen1D? Lugnet Dolk SBM 10039.272 Typ.Il 
Bricbsn Rewundssj 175 ~krapa (I) 
Fors an Plnpjöbad:en Spjutspets Ca 6 cm. Mörk. flinta. 
Prostvibn1D Hetögeln 3 Spets (I) 
nostvikenan Jormajön Dolk M. S6(?) Tvlai.digt skaft. 
Prostvibn an Munsvattnet Dolk?, ft SHM 13261.1 Toppen 
Pöllinge an Tenn Dolk Fint huggen, gulbrun flinta 
Hacklsan Dolk SHM22489 Typ VI, avbrutet~ grl. 
Hacklssn Gillhov 204 Pilspets (I) 
Hammerdal Sil Pilspets SHM23937 Tvir bu. iqlölkvit tl, sloesia yta 

52.lx19.~.7 Rysk? (HU88ffi) 
Lita an Senmjön Spjutspets Ca9an 
Utaan Svemjön . Pilspets (I) 
M.attmar sn? Dolk Tvåidigt skaft 
Myaaö 1D? Älven Dolk SHM 13461 Typ VI 
Oftetdalsn &se Ya (I) Tunnaclåg 
Oviena an Dillne Spjutspets Ca 14an 
Raatnxfasn Halaajöwdet ·Sq- 40 cm. 
Ström an? Ulriksfors Dolk R. 67 (?) 
Stugun an? Dolk SHM 18M3 Typ IlI. blad mkt borta, ockra 

Bilaingland 

Ooarpan Onarp by 2 Y:m SHM 17275 Tnnnac¼i& bnm. 
Onarpsn Gnarp k:a 1 Yia Hudikmua T 
Onarpsn Onarp k:a 3yxor Samma 110m ovan? 
KArbölt/Loos? Pilspets, ft 
Tunaan Slaata Yia Hudikmua l)ocknackis, oslipad, ca 12.5 an. 
.ÄJJsenjö an? Dolk (Ji lin) 

Hlrjedalen 

Unaella an Lofsajön Yia Slipad 
Los/Svep an Y.m 1Jocknacldg 
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Bllap 2. 

GRÄVDA PYND 

.ÅJagenaanlaacl 

Bodumsn 

Åaele sn 

S104 Lesjön 

Hålla 863 
Hällby 10ll'24 

Tlajö sn S67 Hotinpjö 
Ådalalideos sn Nimfonen 

Ådalslidens sn Rl-qet 

Lapplaad 

Spets 
Spets, ft 
Spets 
Spets 
Spets 
Kniv, ft 
Pilspets 
Spets, fr 
Spets, fr 
Spets 
Spets 

Spets 
Spets, ft 
Speta 
Speta, fr 
Spets 
Spets 
Spets, fr 
Spets 
Kniv, fr 

Vilhelmina sn 188 Vojmsjön Bm 
519 Nordansjö Kniv 
l!X) Brlnnlker Spets 

21xlh4. 
Spets 
Bm 

, 636 Stalonäset Spets, fr 

Jimtland 

Frostvibn sn 
Kallm 
Utsn 

DEPÅPYND 

1241 
Juwln 
Hhkmon 

Lofisjön 829 

Spets 
Spets 
Spets 
Spets 
Spets 

ParalleUbuggen undersida, mothakar, hjärtformig? 
ParalleUbngen, avbruten 
Retuscherad (spln) 
Tvir bas, slagen. 
Oregelbunden form. 32x19x9 
29%18%3 
Hjärtfbrmig med urnupen bu 
Vmkelrät yt}n,aning. avbruten 
Oreplbunden parallellhngning 
Vinkelrät ytbnggning, sk (rest) · 
Vinblrät ytbngnina. törsinkning med ex>rtex pl bladets 
cm.sida 
Vlnke1rit yth1ggrdng. wdad vid bu odt udd 
V1nkelrit yt1n188I'ing, basparti 
Tlnge, rak bas 
Basparti med urta& avbruten 
Rit bu, skadad upptill, vit 
Vinblrit yt}n1ggnlng. tlnge (B7c) 
TAnge, avbruten i bladet. sek anv som skrapa (Bl/83) 
Slagen. tlnge 
Ret flin tvl sidor, bruten i budelen 

Cortex, 66x21x13 
Trlangulir, parallellhuuen. rak bas, en konvex yta, 

Avbrutet, iet, tvl liJVHlende Asar, 20x10x13. 
Tlnge, 16x12x6. 

Oregelbmden ythlggnlng. ret kant, ffirarbete 
Cortex 
43120x4, bränd 
37.xl&x.s, brind 
Ret avslag 

Hässjö sn Bingling (Me) 5 tjoclcnacldga yxor 
Vibyggerl sn Käl (Ån) 3 tjoclcnacldga yxor 
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Bllap 3. 

Boplataer 

AngermanJ•nd. 

Rå-Inget, Ådalsliden 
Lemniset Sl04, Bodwn 
Nämf~ Ådals1iden 
Lesjön S99, Boudden 

Tåsjö 163 
Lövhohnen S76, Ho1ingsjön 
Bölen 1355, Bodwn 
Agnsjön, Anundsjö 
Norrbölel968,Anundsjö 

Degertorsen 1330 
Tåsjö 153, Ungön 635C 
Backe S38, Fjällsjö 
Lesjön SI 02B, Norrnäs, Bodwn 

Bölensvattnet 1357, Bodum 
Lafssjön 11, Ramsele 
Trollholmen Sl 00, Bodum 
Ramsele 147 
Ramsele 132 

Yttersel, Anundsjö 
Norrböle 69-70, Anundsjö 
Ramsele 128 
Grananäset S 101, Bodum 
Bölen 1356, Bodum 

Bölen 1356B,Bodwn 
Tåsjö S30 
Tåsjö S67, Hotingsjön 
Tåsjö S65, Hotingsjön 
Hotingsjön 1143 

Hotingsjön 635B 
• 635A 
Tåsjö 530 
Tåsjö S 31 

Medelpad 

Bysjön 536, Haverö 

t;~ 

Jim.tlmd 

Prostviken T6 l 
Rätansjön 1282 
Ockem 
Fotingen 1487, Klövsjö. · 

GäddedeT241, Frostviken 
Bågede 2'1/5, Prostvikerf 
Junstemäset T83, Frostviken 
Kall 74A 
Kall 82 

lit 
T69, Frostvik.en 
Nedre Grucken 1485, Åsarna 

Härjedalen 

Storsjö 1336 
Lossen 765, Tännäs 
Lofssjön 829, Hnsäll 
Storsjö 38 

HIJslngland 

~en S94, Ytterhogdal 
Öjeforsen 1401 & 1252, " 
Fågelsjö 825B,Los 
Fågelsjö 827 " 
Fågelsjö 828 • 

Lappland 

Stora Dabbsjöarna 1246 
" " 1564 
" " 1240 
" " 1241 
" " 1242 

Stora Dabbsjöama 1242b 
Nyluspen 553, Vilhelmina 
Brännåker 190, " 
Vojmsjön 188, • 
Stalon 774, " 

Stalonäset 132, Vilhelmina 
Vojmsjöluspen 1'238," 
Ormsjön 12, Dorotea 
Ormsjön 520, " 
Laxbäcken 551," 



Ormsjön 254, Dorotea 
liDa Raijan, Dorotea 
Kultsjön 1'229-30, Vilhelmina 
Vojmsjöluspen T239-43, " 
Stora Dabbsjöama 1243 

Vojmsjöluspen T235, Vilhelmina 
Ormsjön 1'286, Dorotea 
B.rännåker 552, Vilhelmina 
Stalon 636, " 
Skjulsmark 180, " 

Varris 503, Vtlhehnina 
Hälla 891 
Kultsjön T23 l A&B, Vilhelmina 
Kultsjön T297, " 
Hälla 869-70 

Hälla 863-1028 
Hälla 866 
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