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Abstract 

This paper deals with Bronze Age cairns and stone-settings in Middle Västerbotten, 
Northem Sweden. The main aim has been to establish a chronology through the use of 
shoreline dating. The altitude for 203 out of a total of 348 structures in the investigation 
area was measured. The vertical distribution of the structures justifies the assumption 
that the majority of the caims and stone-settings were shore bound. It is argued that the 
structures were built in average 2 metres above the contemporaneous shore line. The 
resulting dates show that it is possible to propose a regional sequence. In the first phase 
(1850-1700 B.C.) round and oval caims were built in a singular regional duster. The 
second phase (1700-1100 B.C.) is characterised by expansion. Caims were built in at 
least four dusters. The caims and stone-settings are of a variety of shapes, though most 
of them are round and oval. There is a marked maximum in the building of caims and 
stone-settings between 1500 and 1200 B.C. The duration of the third phase, beginning 
around 1100 B.C., is undear. During this period few caims and stone-settings were 
built in locations related to the shore. There is a possibility that an uncertain number of 
structures belonging to this phase were located in the vicinity of older structures rather 
than dose to the shore. The datings are tentative; the main sources of uncertainty are 
the shore displacement process and the possibility that structures from the third phase 
might have been assigned to the second phase. Comparisons with other areas along the 
northem Swedish coast show that the investigation area has many similarities to 
northem Ångermanland regarding the chronological and geographical distribution, as 
well as the appearance of the structures. There is also a possibility that the maximum of 
the second phase is present in the counties Medelpad and Hälsingland. An attempt is 
made to discuss certain other aspects of the Bronze Age along the north Swedish coast, 
but the discussion is seriously hampered by the lack of supplementary data. 
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1. INLEDNING 
Längs norrlandskusten finns ett stort antal rösen och stensättningar som utifrån analogier, utgrävningar 
och höjden över havet daterats till framför allt bronsålder. Dessa fomlämningar är problematiska 
såtillvida att de är svåra att datera exakt och dessutom saknas kunskap för att kunna placera in dem i ett 
större samhälleligt sammanhang. Det råder nämligen stor brist på kustboplatser från perioden i fråga, 
och de som finns är svåra att knyta till rösena. Vi har i denna uppsats närmare granskat mellersta 
Västerbottens rösen. 

1.1 Bakgrund 

I Norrland finns omkring 2500 rösen och stenfyllda stensättningar spridda efter kusten, 

från Gästrikland i söder till Piteå i norr. Det har visat sig svårt att direkt datera dessa 

anläggningar eftersom de utgör ett dåligt skydd mot plundring och nedbrytande 

processer för de artefakter som möjligen placerats där en gång. De medel som har stått 

till buds för dateringarna har istället varit analogier rörande den inre konstruktionen, 

gravgömman, vars olika utformningsvarianter har kunnat tidfästas relativt säkert i 

Sydskandinavien, samt dateringar grundade på strandförskjutningen. Ingen av dessa 

metoder har dock kunnat särskilt precisa r~sultat. Analogierna kan i bästa fall användas 

för att skilja äldre bronsålder från yngre. Strandlinjedateringar brukar sällan tas till 

intäkt för mer än att en anläggning sannolikt tillhör bronsålder. 

I kontrast till den stora mängden gravanläggningai-står bristen på boplatsmaterial 

som kan dateras till bronsålder. Detta gäller i princip hela Norden, särskilt beträffande 

äldre bronsålder, men längs norrlandskusten är luckan påfallande för bägge 

delperioderna. Det ensidiga källmaterialet har därför kunnat tolkas på ganska 

varierande vis; vitt divergerande hypoteser om kustens inbyggare: deras ekonomi, 

samhällsform och etniska ursprung har förts fram. 

Uppsatsens fältarbete möjliggjordes genom att det, genom Lars Forsbergs vänliga 

försorg, kunde genomföras inom ramen för projektet Ekonomi och bebyggelsemönster 

vid övre Norrlands kustland under bronsålder och förrvmersk järnålder, till vilket 

medel i sin tur anslagits av HSFR. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är i första hand att datera rösen och stensättningar inom 

undersökningsområdet genom strandlinjedatering. För att kunna genomföra detta 

kommer därför strandlinjedateringens förutsättningar, möjligheter och begränsningar att 

diskuteras. De två centrala problemområdena för detta syfte är: 

o strandlinjeförskjutningen i undersökningsområdet och 

o frågan om anläggningarna har varit strandbundna och, i sådana fall, vilken 

karaktär strandbundenheten haft. 



Det ligger utanför uppsatsens ram att bestämma strandförskjutningens förlopp inom 

undersökningsområdet. Vi får därför inrikta oss på att kritiskt granska och värdera den 

forskning som tidigare gjorts i ämnet. 

Uppsatsen har också ett deskriptivt syfte, delvis för att kunna användas i andra 

sammanhang, men främst för kunna att belysa förändringar under bronsålderns lopp av: 

o antalet anläggningar, 

o anläggningarnas utformning och 

o anläggningarnas spridningsbild. 

En jämförelse med andra områden efter norrlandskusten kommer att genomföras för att 

belysa regionala skillnader och vissa mer generella drag. 

Slutligen kommer vi att anknyta till den diskussion som tidigare förts kring vissa 

problemområden inom den norrländska bronsåldersforskningen. Detta avsnitt har dock 

mer karaktär av att ange valmöjligheter och tolkningsalternativ än att komma med 

lösningar. 

Vår undersökning omfattar hela Lövånger och Nysätra samt den del av Bygdeå 

socken som omfattas av Gröna kartans blad 21 K NO och 21 L NV (figur 1 redovisar 

inte de delar av undersökningsområdet som saknar rösen). Vidare behandlar vi enbart 

stensättningar och rösen som kan tänkas vara från bronsålder. Järnålderns 

fornlämningar tas endast upp när resonemanget kräver det, något som också gäller för 

övriga fornlämningskategorier och lösfynd. 
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Figur 1. Undersökningsområdet och delar av angränsande socknar. De inre delarna av Bygdeå och 
Nysätra saknar anläggningar av rösekaraktär och redovisas där.för inte. 
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Figur 2. Schema över gravvarianter. Klang 1987, schemat är dock upprättat av Se/inge. 

Definitionerna av materialet utgår från de som utarbetats för Raä:s 

fomminnesinventering. Figur 2 ger en god bild av de olika varianter som finns. I 

undersökningsområdet finns enbart rösen och stenfyllda stensättningar, samtliga 

varianter utom treuddar förekommer. Till schemats varianter skall också läggas 

ramformiga anläggningar (se nedan) Vi kommer att dela in materialet i typer och 

former. Med typ avses anläggningens profil. Rösen har välvd profil medan 

stensättningar har flack eller svagt välvd profil (Selinge 1969:21 f). Det finns en äldre 

definition av typ som ofta förekommer i litteraturen, enligt den är rösen anläggningar 

vars höjd är 1/10 eller mer av det största måttet, stensättningarnas höjd är således 

4 



mindre än 1/10 av det största måttet (jfr. Baudou 1968:26). Ibland förekommer även 

övergångsvarianter som röseliknande stensättningar och, om än mer sällan, 

stensättningsliknande rösen. Vi har i vår uppsats undvikt dessa benämningar. Ett särfall 

av det rektangulära röset, långröset, definieras som en anläggning med parallella eller 

närmast parallella sidor och med avsevärd längdutsträckning (Selinge 1969:22). Med 

"avsevärd längdutsträckning" menar vi i detta sammanhang anläggningar som är längre 

än 8 meter. Ramformiga anläggningar påvisades först av Baudou och definieras av 

honom som en anläggning med stenfritt inre begränsat av omsorgsfullt utvalda stenar, 

den yttre formen kan vara rund, oval eller rektangulär (Baudou 1968:27). För att erhålla 

någorlunda konsekvens i terminologin använder vi termen ''ramformiga stensättningar" 

istället för att som Baudou skriva "ramformiga rösen". 

I texten kommer vi att använda beteckningen "rösen" som samlingsnamn för gravar i 

största allmänhet, d.v.s. inte enbart anläggningar med välvd profil. Det framgår av 

sammanhanget när rösen som typ åsyftas. 

Gravgömmans konstruktion är av vikt för dateringarna. Vi skiljer mellan manslånga 

(mer än 1,5 meter långa) och korta kistor. Någon enstaka gång nämns även mellanlånga 

kistor, dessa har en längd mellan 1,2 och 1,5 meter (jfr. Baudou 1968:54). 

l.3.2 Materialinsamling & felkällor 

Materialet till denna uppsats är hämtat ur Raä:s fornlämningsregister och har 

kompletterats med höjdawägningar av författarna. Måttuppgifter och övriga data om 

anläggningarnas utformning har justerats när så varit påkallat. Uppgifter om 

fornlämningarnas läge i terrängen har också samlats in. Uppgifter om såväl awägda 

som icke awägda anläggningar inom undersökningsområdet finns samlade i appendix 

A. 

Vi har beskrivit och nivåawägt 203 av 348 rösen vilket är ca 60% av det totala 

antalet inom vårt undersökningsområde. Beskrivningarna har gjorts med hänsyn till 

form, profil, mått, eventuella kantkonstruktioner och inre konstruktioner. Det faktum att 

alla rösen är mer eller mindre skadade gör bedömningen av den yttre utformningen 

osäker och i vissa fall omöjlig. Den inre konstruktionen kräver däremot ett visst mått av 

förstörelse för att kunna konstateras utan utgrävning. Kantkedjor, kallmurade kanter och 

hällkistor är därför sannolikt underrepresenterade i vårt material. Om man jämför 

bedömningarna som gjorts vid de olika inventeringstillfällena sinsemellan och med våra 

egna, märker man också tydligt att det finns ett stort utrymme för subjektiv tolkning. 

För att kunna upprätthålla någorlunda konsekvens i beskrivningarna har vi i princip låtit 

våra tolkningar äga företräde framför de övriga. I de fall det kan antas att väsentlig 

förstörelse ägt rum i senare tid har vi dock använt oss av tidigare uppgifter. 

För att bestämma rösenas höjd över havet utgick vi från Lantmäteriets, i enstaka fall 

Skellefteå kommuns, höjdawägda fixpunkter. Fixpunkterna "transporterades" med 
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hjälp av latta och avvägningsinstrument till de tilltänkta rösena där lattan placerades på 

den lägsta stenen i kantkedjan eller,· om kantkedja saknats, den lägst liggande stenen i 

den yttre delen av röset som kunde förmodas ligga på sin ursprungliga plats i 

konstruktionen. I avsevärt skadade rösen där vi ej med större säkerhet kunnat bestämma 

rösets yttre begränsning har en subjektiv uppskattning av den lägsta punkten gjorts. 

Eventuella fel i nivåbestämningarna av rösena som skulle kunna uppstå i själva 

avvägningsmomentet, som felavläsningar och felinställt instrument, kan vi betrakta som 

försumbara. Vi kontrollerade regelbundet instrumentets inställningar enligt anvisningar 

och gjorde även kontrollavvägningar med jämna mellanrum där vi knöt ihop 

avvägningar gjorda från olika fixpunkter. Två kontrollavvägningar var ca 1 km vardera, 

en var 7 km och den längsta var 11 km. Den största avvikelse vi kunde konstatera var 1 

centimeter vilket är försumbart i sammanhanget. Vad som däremot bör beaktas är fel 

som kan uppstå vid bestämmandet av rösets lägsta punkt. För svårt skadade 

anläggningar kan felet i uppskattningen uppgå till någon eller några decimeter. 

Sammantaget bör ingen av de avvägda anläggningarna har ett större nivåbestämningsfel 

än 3 decimeter. Denna felmarginal har ingen betydelse för våra resultat. 

• Rösen som inte har avvägts går att placera in i 5-meters intervall utifrån 

kartmaterial. De flesta uppgifterna är hämtade från de fotokartor som Raä använder sig 

av vid fornminnesinventeringen eller Gula kartan. I enstaka fall har Gröna kartan 

använts. Vi har inte gjort någon jämförelse mellan kartans uppgifter och våra egna 

avvägda värden, men uppskattningsvis torde över 90% av anläggningarna vara i rätt 

intervall. 

Referenser i texten till gravlokaler sker enligt formen L37, N229 o.s.v. där 

bokstaven är den aktuella socknens begynnelsebokstav och siffran är lokalens nummer i 

fornlämningsregistret. När en specifik anläggning åsyftas sätts ett kolon mellan lokalens 

beteckning och anläggningens nummer (t. ex. syftar L37:2 på anläggning 2 på lokal 37 i 

Lövånger socken). 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 
Tidigare forskning kring rösenas datering och tidigare arbeten kring undersökningsområdets rösen 
presenteras. Olika möjligheter att datera rösen gås igenom med särskilt tonvikt på 
strand/injedateringarna. En diskussion förs kring strandlinjeförskjutningen i Västerbotten och 
Angermanland för att kunna fastställa dels strandförslqutningsförloppet i undersökningsområdet och dels 
möjligheterna till direkta jämförelser med tidigare a\f\/ägt material från Angermanland 

2.1 Forskningshistorik 

Det största arbete om de norrländska rösena som finns publicerat är Evert Baudous 

undersökningar i norra Ångermanland. De flesta övriga arbeten som har gjorts är av 

sammanställande karaktär och kommer därför inte att närmare behandlas i detta avsnitt 

om de inte direkt berör undersökningsområdet. En del kommer dock att tas upp i kapitel 

4. 

Baudou genomförde 1957-62 en omfattande undersökning av rösena 

Ångermanland, från Nora vid Ångermanälven i söder till Grundsunda 

norra 

norr. 

Sammanlagt ingår i materialet 47 undersökta anläggningar, 162 granskade och avvägda 

anläggningar samt 537 anläggningar för vilka uppgifter har hämtats från register och 

kartor. Huvudsyftet· med arbetet var att kunna tidfästa anläggningarna (Baudou 

1968:25t). Baudou utnyttjar två dateringsmöjligheter: anläggningens inre konstruktion, 

d.v.s. gravgömmans utformning, och höjdförhållandena. Resultatet framgår av tabell 1. 

De båda metoderna gav i det närmaste helt överensstämmande resultat (Baudou 1968: 

l0lf). 

Äldre bronsålder: 
period II-III 

Yngre bronsålder: 
period IV-V 

Järnålder 

Datering av undersökta fornlämningar Datering av fomlämningsgrupper genom 
genom fynddaterade paralleller nivåbestämning. 
(gravgömman). 
Fornlämningar med manslång kista: 
Runda, ovala och rektangulära rösen, 
långrösen, runda röseliknande 
stensättningar. 
Rektangulära och ovala rösen, 
(ramformiga rösen,} runda och 
skeppsformiga röseliknande 
stensättningar. 
Runda rösen, runda röseliknande 
stensättningar. 

Fornlämningar med manslång kista: 
Runda, ovala och rektangulära rösen, 
långrösen, runda och ovala röseliknande 
stensättningar. 
Rektangulära och ramformiga rösen, 
horisontellt upplagda offerstenar. 

Runda rösen, runda röseliknande 
stensättningar 

Tabell 1. Dateringar av fornlämningar i norra Angermanland Efter Baudoul968: 102. 

Hallström genomförde sommaren 1941 en snabbinventering av Lövångers 

fornlämningar med tidigare anteckningar som grund och med hjälp av 

lokalbefolkningen. Resultaten av inventeringen och en diskussion kring socknens 

förhistoria publicerades senare (Hallström 1942 resp. 1949). Hallström visade stort 

intresse för socknens rösen. I hans förteckning tas närmare 100 stycken upp (i 
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katalogen, appendix A, redovisas Hallströms beteckningar för de rösen som man i dag 

kan identifiera). Hallström gjorde bl.a. försök att i dateringssyfte fastställa 

anläggningarnas nivå. Tyvärr kan vi inte utnyttja höjdbestämningama eftersom de inte 

är tillräckligt noggranna och ibland direkt felaktiga. Hallström genomförde även en 

utgrävning av ett gravfält i Broträsk (L13) som diskuteras närmare i avsnitt 3.2.3 

(Hallström 1942). Genom att dela upp rösematerialet i två grupper; en högre belägen 

(A-gruppen eller fornkuströsen) och en lägre (B-gruppen eller nykuströsen) och sedan 

påvisa morfologiska skillnader och olikheter i terränglägen mellan grupperna blir 

Hallström den förste som på ett övertygande sätt argumenterar för att de norrländska 

rösena till stor del hör till bronsålder (Hallström 1949). Under 1910-talet undersökte 

Ferdinand Laestadius ett antal rösen Västerbotten, varav sju i vårt 

undersökningsområde. Undersökningarna finns, vad vi vet, inte publicerade, men de 

refereras av Hallström (1942) och Warg (1994). 

I en C-uppsats undersökte A. Sander rösena i Hortlax, Lövånger och Nysätra. Hon 

påvisade där de två grupperna av järn- respektive bronsåldersrösen och menade 

dessutom att det kunde finnas en tredje grupp belägen högre än 45 m.ö.h. (Sander 

1972). Sanders höjduppgifter har sedan utnyttjats av Broadbent i olika sammanhang 

(Broadbent 1979, 1982). Det finns betydande svagheter i materialets höjduppgifter. 

Uppgifterna sammanställdes utifrån provisoriska kartor (Sander 1972:7) och vid en 

jämförelse mot senare uppgifter visar det sig att överensstämmelsen med dagens 

material är bristfällig; vi kommer därför inte att utnyttja dessa data. 

2.2 Dateringsmetoder 

2.2.1 Möjligheter att datera rösen 

Rösen kan i vissa fall dateras om daterbara föremål hittas i dem. Väldigt fä fynd har 

dock gjorts i norrländska gravrösen (Baudou 1959, Baudou 1968:59ff. jfr. även 

Christiansson 1973a), varför denna metod inte är av någon större betydelse. Datering 

med hjälp av fynddaterade paralleller är en annan metod som har använts. 

Konstruktionsdetaljer, och då främst gravgömmans utformning, utnyttjades av Baudou 

för att datera de ångermanländska rösena. Baudou visade i sitt arbete från 1968 att den 

inre konstruktionen genomgår en förändring från långa gravgömmor under äldre 

bronsålder till korta under yngre bronsålder. Förändringen förefaller vara kontinuerlig, 

under period III och IV finns nämligen en mellanlång variant (Baudou 1968:81). C-14-

datering är också möjlig, metoden har dock inte använts i någon större utsträckning. I 

princip är det också möjligt att datera rösen pollenanalytiskt. Granens invandring kom 

nämligen ganska plötsligt och över en bred front från Skellefteå i norr till 

Ångermanälven i söder mellan 3100 och 3300 B.P. (Segerström 1990:34). Metoden har 

så vitt vi vet inte använts och förutsätter att röset i fråga effektivt har förslutit den 

8 



underliggande markytan och har den nackdelen att den enbart kan datera i termer av 

före och efter. Gemertsamt för de hittills nämnda tillvägagångssätten är att de i princip 

kräver utgrävning för att kunna utföras. Lichenometrisk datering, d. v.s. kartlavsdatering, 

medför en intressant möjlighet att skilja ut eventuella högt belägna järnåldersrösen från 

bronsåldersdito. Metoden går i korthet ut på att man mäter lavdiametern och med 

kännedom om tillväxthastigheten kan åldern bestämmas (Broadbent 1987). Det är dock 

knappast praktiskt möjligt att använda metoden för att datera bronsåldersanläggningar 

på detta sätt eftersom endast ett fåtal lavar uppnår en tillräckligt hög ålder. 

Nivåawägning erbjuder en fjärde möjlighet att datera förhistoriska rösen. 

Tillvägagångssättet diskuteras i nästa avsnitt.\ 

2.2.2 Strandlinjedatering 

För att kunna strandlinjedatera anläggningar krävs tre saker: kunskap om 

strandlinjeförskjutningen över tid, en höjdbestämning av anläggningen i fråga samt en 

uppfattning om dess placering i förhållande till den dåtida strandlinjen. 

Strandlinjeförskjutningen undersökningsområdet diskuteras i avsnitt 2.3.2, 

nivåbestämningarna redovisas i appendix A. Strandbundenheten kräver en närmare 

diskussion. Det kan konstateras att nordiska bronsåldersrösen är en företeelse som 

generellt sett finns vid den forna kusten. I de fall där rösen återfinns i inlandet är de ofta 

knutna till vattenvägar. Denna allmänna kustbundenhet räcker dock inte som argument 

för en direkt strandbundenhet. Det finns två möjligheter att påvisa graden av 

strandbundenhet. Den enklaste och mest självklara är att datera anläggningen i fråga 

med någon oberoende metod och sedan jämföra mot strand1injedateringen. Den andra 

möjligheten är att direkt observera om anläggningen anlagts direkt på stranden. Det 

torde i vissa fall vara möjligt för rösen som är placerade på lösa jordarter. Om röset 

byggdes innan jordmånen hunnit utbildas i någon högre grad bör detta, under 

förutsättning att anläggningen är någorlunda tät, kunna synas vid profilgrävning genom 

anläggningen. Detta förhållande har konstaterats i åtminstone ett fall (Wallerström 

1987). Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats i någon större utsträckning. 

Trots att handfasta belägg för rösenas strandbundenhet s·aknas tycks det emellertid 

råda stort samförstånd, om att de varit strandbundna (Baudou 1968:89f: Selinge 

1973:220, Broadbent 1982:117). Detta beror på att det finns tydliga mönster i deras 

fördelning på olika höjd över havet; mönster som lättast förklaras med strandbundenhet. 

Vi har ingen möjlighet att "bevisa" rösenas strandbundenhet på något annat sätt än vad 

som tidigare har gjorts, d.v.s. hänvisa till att fördelningen i h.ö.h. inte kan förklaras på 

annat sätt. 

Med strandbundenhet menas att en anläggnings placering't någon mån bestämts av 

relationen till stranden. Strandbundenheten kan vara av olika karaktär eller styrka. För 

vissa typer av fornlämningar som t.ex. hamnanläggningar eller båtlänningar är 
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relationen uppenbar. För gravar är det mindre självklart att de har varit strandbundna. 

Trots det är det för denna kategori som strandliajedateringama spelat störst roll. För att· 

kunna använda sig av strandlinjedateringar på ett tillfredsställande sätt måste 

strandbundenhetens innebörd preciseras. 

För rösenas del är det inte troligt att de har placerats direkt i vattenlinjen eftersom 

de i sådana fall skulle riskera att förstöras av isrörelser och vågor Man måste istället 

anta att de har en fördelning utgående från den samtida strandlinjen. Man kan teoretiskt 

och för resonemangets skull anta att rösena är normalfördelade i förhållande till en 

samtida strandlinje. Antagandet ger oss två mått att beskriva fördelningen med: ett 

medelvärde och en standardawikkelse. Det intressanta för strandbundna anläggningar 

är att det finns en relation mellan medelvärdet och standardawikelsen. Det är orimligt 

att tänka sig att anläggningarna har placerats med en standardawikelse på t.ex. 0,5 

meter om medelvärdet är 10 rn.ö.h. En sådan spridning är däremot tänkbar om 

medelvärdet är 1,5 rn.ö.h. Detta förhållande ger intressanta möjligheter. I avsnitt 3.3.2 

appliceras resonemanget på materialet. 

I uppsatsen kan det förefalla som om det centrala är rösets placering i vertikal led i 

förhållande till havsnivån. Detta är en förenkling av de verkliga förhållandena. 

Strandbundenhet är snarare ett begrepp för närheten till vattenlinjen. Skillnaden blir 

uppenbar när anläggningar i mycket branta lägen diskuteras. Dessa kan mycket väl 

sägas ligga nära strandlinjen även om deras höjd över havsytan är avsevärd. Av dessa 

skäl kommer rösen i branta lägen att behandlas med särskilt stor skepsis beträffande 

möjligheterna att strandlinjedatera dem. 

Det kan vara intressant att resonera kring orsaken till strandbundenheten. Det är 

tänkbart, som Broadbent har föreslagit, att anläggningarna har fungerat som 

revirmarkeringar (Broadbent 1982: 1 l 7f) eller att de har varit sjömärken (Krantz 1940, 

Broadbent 1982:124[), men man måste också ha i tankarna att de även kan ha haft andra 

markerande funktioner. Havsstränderna var ju kanske det bästa valet om man var ute 

efter en synlig placering med tanke på att de flesta transporter, såväl långväga som 

lokala, torde ha skett till sjöss. Det bör heller inte förbises att valet kan ha skett på 

religiösa eller ideologiska grunder. 

2.3 Om strandf"örskjutning 

2.3.1 Allmänt 
Strandförskjutningen bestäms huvudsak av landets och havets relativa 

nivåförändringai-(isostatsi och eustatsi). Den isostatiska förändringen, landhöjningen, är 

en förhållandevis ryckfri process som avtar med tiden. Mekanismerna bakom processen 

är emellertid inte helt klarlagda (se t.ex. Mömer 1980). Landhöjningen är inte heller 

likformig över ett större område utan har skett med varierande hastighet på olika 
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platser. De eustatiska förändringarna är mer varierade. Det har inte konstaterats några 

transgressioner längs norrlandskusten, men förändringar i vattenståndet kan ha medfört 

att strandförskjutningen skett med varierande hastighet. Hur stora dessa variationer är är 

dock oklart. I de följande två avsnitten presenteras landhöjningskurvor för Västerbotten 

och Ångermanland. Dessa kurvor bygger på redan publicerade arbeten, men vi har 

justerat dem på vissa punkter. 

2.3.2 Strandförskjutningen i Västerbotten 

För Västerbottens del finns en mängd kurvor publicerade, bl.a. av Granlund (1943), 

Bergsten (1954), Christiansson (1973b), Broadbent (1979, 1982) samt Renberg & 

Segerström ( 1981 ). Granlunds kurva är konstruerad utifrån kvartärgeologiska data, men 

dateringarna är tyvärr föråldrade och kurvan är därför svår att använda sig av. Bergsten 

gjorde ett försök att utifrån kända värden för den nutida landhöjningen och 

extrapoleringar utifrån Lidens data från Ångermanälven (se nedan) konstruera en 

landhöjningskurva. Tråkigt nog avviker den en hel del från de senare försöken. 

Broadbents kurva härstammar, med vissa modifikationer, från en artikel av 

Christiansson (1973b). Tanken var att konstruera en arkeologiskt användbar 

strandförskjutningskurva utifrån säkert daterade fornlämningar med strandanknytning. 

Broadbent använde sig i huvudsak av de punkter som Christiansson föreslog men valde 

att beräkna kurvans lopp utifrån antagandet att kurvan skulle vara jämnt exponentiellt 

avtagande (Broadbent 1979,:204±). Modellen är användbar om man vill undersöka 

landhöjningen, och kan användas i strandförskjutningssammanhang om man har skäl att 

anta att de eustatiska förändringarna varit obetydliga. För undersökningsområdets del är 

förhållandena inte klarlagda. Skillnaderna blir emellertid inte särskilt stora om man 

tillämpar Broadbents metod eller om man på andra sätt försöker binda samman 

punkterna. 

En av punkterna i Broadbents material, Storkågefyndet, är dock tveksam att använda 

i sammanhanget. Fyndet kommer från en grav belägen omkring 16 m.ö.h. och dateras 

till omkring 350 e.Kr. (Broadbent 1979:205±). Anledningen till att den kan anses vara 

användbar för att kunna fastställa strandförskjutningsförloppet är antagandet att graven 

var strandbunden. Inget försök att påvisa detta har dock gjorts. 

Segerström & Renberg har konstruerat en kurva utifrån årsvarviga sjöar. Det går i 

princip att på året när datera när dessa har skilts från havet (Renberg & Segerström 

1981). Avsnömingsnivåema för sjöarna har inte fastställts. Istället verkar vattenspegelns 

h.ö.h. enligt topografiska kartan ha använts. Den i detta sammanhang väsentligaste 

punkten kommer från Prästsjön. Nivån anges vara 29,6 m.ö.h., dateringen är 1118 f. Kr. 

I ett tidigare arbete uppskattar dock Renberg sjöns avsnörningsnivå till 33 m.ö.h. 

(Renberg 1976), vilket stämmer bättre överens med ekonomiska kartans höjdkurvor och 

det är detta värde som utnyttjas i figur 3 och 4. De andra sjöarnas nivåer borde också 
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korrigeras på liknande sätt, men eftersom de justeringarna enbart har en mycket liten 

inverkan på kurvan för det intressanta intervallet har inga försök i den riktningen 

företagits. 
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Figur 3. Strandförskjutningen i norra Västerbotten enligt Broadbent (1979, kalibrerade värden) och i 
södra Västerbotten efter Renberg & Segerström (1981, ett värde något justerat, se texten). 
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Figur 4. Detalj av figur 3. Strandförs~jutningen under det för uppsatsen mest relevanta tidsintervallet. 

Om man jämför de bägge sistnämnda kurvorna (figurerna 3 och 4) för norra 

respektive södra Västerbotten slås man strax av deras samstämmighet. En idealisk 

kurva hade haft punkter som åtminstone täckte in bronsålderns bö:r:jan, mitt och slut. 
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Ingen av dessa kurvor gör det. Kurvan för södra Västerbotten har en punkt i mitten 

(1118 f. Kr.) men närmaste tidigare punkt är drygt 3000 år ti11baks i tiden. Senare 

punkter saknas. För norra Västerbotten finns ingen punkt i mitten av bronsåldern, men å 

andra sidan en från omkring 2300 f. Kr. och en annan från 300-talet e. Kr. Valet mellan 

de bägge kurvorna spelar i praktiken ingen roll. I de kommande dateringsförsöken 

kommer Renberg & Segerströms kurva att användas eftersom den har förankring i 

bronsåldern. Det vore önskvärt med kurvor uppbyggda av fler datapunkter, främst för 

att kunna få grepp om eventuella kortvarigare förändringar av förloppet. 

2.3.3 Strandförskjutningen i norra Ångermanland 

För Ångermanlands del finns två välgjorda kurvor. Liden publicerade 1938 en kurva 

som byggde på Ångermanälvens årsvarviga sediment. I likhet med de årsvarviga sjöarna 

ger ~essa möjlighet till datering med årsprecision (Liden 1938). Ingemar Cato har 

senare kompletterat kurvan med punkter från senare perioder och har dessutom lyckats 

knyta årsvarvsserien till våra kalenderår. Dateringarna är således av mycket hög 

kvalitet. Höjdbestämningarna är däremot mer osäkra eftersom tveksamhet råder om vid 

vilket vattendjup som årsvarven upphör att bildas. (Cato 1987, 1992). Felmarginalen i 

höjdled uppgår till någon eller några meter (Cato, muntlig infonnation). 
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Figur 5. Strandförskjutningen i norra Angermanland enligt Mil/er (1982a och 1982b, kalibrerade 
dateringar) och i-Angermanälvens mynningsområde enligt Cato (1992). 

Som ett led i NTB-projektet utarbetades en strandförskj utningskurva för 
~ 

Anundsjöområdet. Denna kurvas tidsskala bygger på C-14 daterade 

avsnörningstillfällen för våtmarker, sjöar o.dyl. Avsnömingsnivåerna har dessutom 

fastställts noggrant. Problemet är att dateringarna inte sträcker sig längre fram än till 

13 

~ 



2000 f.Kr. (Miller & Robertsson 1979). I senare arbeten har kurvan kompletterats av 

Miller (1982a och 1982b) och inom ramen för arbetet med den länsomfattande 

kvartärgeologiska kartan (Lundqvist 1987) men kompletteringarna har inte 

nivåbestämts på ett tillfredsställande sätt. Förloppet före 2000 f. Kr. awiker betydligt 

från andra publicerade kurvor för norrlandskusten eftersom det där finns tydliga 

awikelser från det jämna förlopp som de andra ger uttryck för (jfr. Miller & Robertsson 

1979, fig. 50 och Miller 1982a fig. 1). 

En jämförelse mellan strandförskjutningskurvan för Ångermanälvens 

mynningsområde och de tre punkter som har infogats i den senare delen för norra 

Ångermanland visar att förloppet i det sistnämnda området är långsammare och att 

nivåerna med bronsåldersdatering ligger lägre (figur 5). Vi har ingen möjlighet att 

avgöra om skillnaderna är reella eller om de beror på skillnader mellan de bägge 

metoderna. Det finns dock en möjlighet att justera upp en punkt i norra Ångermanland 

som skulle kunna öka likheten mellan kurvorna. Lokalen i fråga är en myr i närheten av 

Mosjön, Grundsunda sn, och isoleringen har C-14 daterats till 2880±275 B.P. 

(Lundqvist 1987:269), vilket ger en kalibrerad datering till 1417 (1022) 798, 1 sigma 

(samtliga C-14 värden för denna kurva har kalibrerats med Calib rev 3.0.3 och i 

enlighet med Pearson & Stuiver 1993). Nivån har, som tidigare nämnts inte fastställts 

noggrant men anges av Miller (1982a)till 30 m.ö.h. Troligen skal] detta tolkas som 30-

35 m.ö.h. vilket gör att överensstämmelsen med kurvan för Ångermanälven och med 

kurvorna för Västerbotten ökar. 

Sammantaget blir det svårt att direkt jämföra nivåer från Västerbotten med nivåer 

från Ångermanland. Visserligen kan det sägas att nivån för övergången mellan äldre 

och yngre bronsålder sannolikt ligger omkring 32-35 m.ö.h. i bägge områdena, men det 

går inte att ha någon säker mening om förloppet i övrigt. 
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3. ANALYS OCH BESKRIVNING AV 
UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 
Analysdelen inleds med en allmän genomgång av anläggningarnas fördelning på olika nivåer samt olika 
variationer av yttre och inre konstruktioner. I den andra delen delas materialet in i de/områden varav 
vilka en del sedan presenteras mer utförligt. Syftet är främst att undersöka möjligheterna till 
strandlinjedatering. I den tredje delen görs ett försök att strandlinjedatera undersökningsområdets 
bronsåldersanläggningar. 

r 3.1 Hela området 

3.1.1 Anläggningarnas höjd över havet 

I genomgången av anläggningarnas höjd över havet har vi två uppsättningar data att 

utgå från: höjdnivåerna från kartmaterialet och avvägningsresultaten. Nivåerna från 

kartorna är grova (5-metersintervall) och något osäkra, i gengäld finns uppgifter för 

samtliga anläggningar. De avvägda värdena är färre, men de är av mycket högre kvalitet 

än kartornas höjdkurvor. 
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Figur 6. Samtliga anläggningar. Fördelning per 5-metersintervall. 
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I figur 6 redovisas samtliga anläggningars höjd över havet utifrån kartmaterialet. 

Som synes finns två koncentrationer, en 15-20 m.ö.h. och en 30-45 m.ö.h. Den lägre 

nivån motsvarar strandlinjen under järnålder, den högre nivån motsvarar bronsålder. 

Om man gör en hypotetisk tolkning och direkt använder höjdskalan som tidsskala får 

man en utveckling som börjar i äldsta bronsålder (40-45 m.ö.h.), kulminerar i senare 

delen av äldre bronsålder (35-40 m.ö.h.) och avklingar snabbt under yngre bronsålder 
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(25-35 m.ö.h.). Under äldre järnålder finns enbart sporadiska förekomster men under 

yngre järnålder, 15-20 m.ö.h. återupptas intresset för rösebyggande. 
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Figur 7. Avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. Fördelning i I-metersintervall. 

En mer exakt bild av utvecklingen under bronsålder ges i figur 7. Den väsentliga 

informationen är att toppen mellan 35 och 40 m.ö.h. i själva verket är ännu mer 

markerad. Mellan 36 och 39 m.ö.h. ligger bortåt en fjärdedel av samtliga rösen i 

undersökningsområdet, eller hälften av anläggningarna mellan 30 och 50 m.ö.h. En 
Antal 

m.ö.h. anlä~ar 
5-10 2 
10-15 3 
15-20 30 
20-25 6 
25-30 9 
30-35 19 
35-40 153 
40-45 66 
45-50 15 
50-55 8 
55-60 12 
60-65 8 
65-70 6 
70- 10 
Totalt 347 

Antal 
avvägda 
0 
2 
13 
l 
2 
10 
112 
45 
6 
3 
8 
1 
0 
0 

203 

% 
avvägda 
0 
67 
43 
17 
22 
53 
73 
68 
40 
38 
67 
13 
0 
0 
59 

Tabell 2. Totalt antal, antal avvägda samt 
andel avvägda anläggningar per 5-
metersintervall. 

sådan spridning går inte att förklara på 

annat sätt än att anläggningarna är knutna 

till strandlinjen vid en viss tidpunkt. En 

närmare datering får dock vänta tills senare. 

De avvägda anläggningarna kan anses 

vara någorlunda representativa för samtliga 

anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. 

Visserligen är anläggningar mellan 35 och 

40 m.ö.h. överrepresenterade i jämförelse 

med 30-35 och 40-45 metersintervallen 

(tabell 2), men om man tar hänsyn till de 

absoluta beloppen så finner man att det 

huvudsakliga förloppet knappast kan 

förändras i någon avgörande grad. 
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3.1.2 Utformning- profil och form 

Tabellerna 3 och 4 redovisar anläggningarnas typ och form per nivå. Under järnålder · 

dominerar runda rösen och stensättningar materialet. En mindre del utgörs av ovala 

anläggningar. En anläggning (L332:2) är beskriven som "oregelbunden, närmast 

rektangulär" i fornlämningsregistret. Bronsåldersnivåerna uppvisar en mycket större 

variation; ovala rösen och stensättningar får en större andel och dessutom dyker andra 

former upp: långrösen, rektangulära och kvadratiska rösen och stensättningar samt ram

och skeppsformiga stensättningar. 

m.ö.h. Rösen Stensättningar Totalt 
kv lå OV ? re ru Totalt kv ov? ra re ru sk Totalt 

5-10 1 1 1 
10-15 2 2 1 
15-20 3 3 9 15 1 4 1 9 
20-25 1 1 2 1 1 2 
25-30 1 1 2 3 3 
30-35 1 1 2 4 8 5 1 1 
35-40 2 3 24 1 2 57 89 1 14 12 1 9 25 2 
40-45 16 1 1 24 42 1 6 7 1 5 4 
45-50 1 2 12 15 
50-55 3 1 2 6 2 
55-60 3 3 5 11 1 
60-65 1 3 4 2 1 1 
65-70 2 2 3 1 
70- 1 1 7 9 1 
Totalt 3 4 56 10 3 127 203 2 35 38 2 16 48 3 

Tabell 3. Samtliga anläggningar. Typer och former per 
5-metersintervall. 

m.ö.h. Rösen Stensättningar 
kv lå ov ? re ru Totalt kv ov ? ra re ru sk 

30-31 1 1 
' 31-32 ' 1 

32-33 2 
33-34 1 1 1 
34-35 3 1 
35-36 2 1 2 5 2 1 2 
36-37 1 1 2 8 12 2 l 3 4 2 
37-38 5 1 16 22 1 5 3 2 
38-39 7 13 20 4 1 1 2 
39-40 2 5 7 14 2 1 
40-41 7 1 4 12 1 1 
41-42 1 3 4 1 
42-43 1 3 4 l 3 
43-44 6 4 10 
44-45 1 6 7 
Totalt 1 3 37 1 2 68 112 l 20 8 l 11 11 2 

1 2 
1 3 
15 30 
4 6 
8 9 
15 19 
64 153 
24 66 

15 
2 8 
I 12 
4 8 
4 6 
1 10 
144 347 

Totalt 
Totalt 

1 
l 1 
2 2 
1 2 
4 4 
5 10 
12 24 
11 33 
8 28 
3 17 
2 14 
l 5 
4 8 

10 
7 

54 166 

Tabell 4.Avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. Typer och 
former per i-metersintervall. 
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Vid den yngre bronsålderns strandlinjer (25-35 m.ö.h.) finns få anläggningar och för 

många går det inte att fastställa deras ursprungliga form. Det som går att säga är att 

stensättningar utgör den största delen, 82%. Mellan 30 och 35 m.ö.h. är den ovala 

stensättningen vanligast, vilket den inte är i något annat intervall. 

Mellan 35 och 40 m.ö.h. karaktäriseras beståndet av 37 % runda rösen, 16% ovala 

dito samt 16% runda stensättningar. Andelen mer ovanliga former (kvadratiska, 

rektangulära, ram- och skeppsformiga) är störst i detta intervall. På 40-45 m.ö.h. är 

andelen runda rösen i stort sett oförändrad, de ovala rösena ökar, relativt sett, till 24%. 

De runda stensättningarnas antal minskar. De ovanligare formerna försvinner helt med 

undantag för tre rektangulära stensättningar, men dessa ligger allihop på samma lokal 

(N6, jfr. avsnitt 3.2.4). 

3.1.3 Storlek 

Figur 8 visar anläggningarnas storlek grupperade i relativa tal per höjdintervall. Stora 

rösen saknas på nivåer lägre än 30 m.ö.h. det största kända är omkring 7 meter i 

diameter, de flesta är 2-4 m. På högre nivåer är variationen i storlek mycket större, det 

största är ca 20 meter i diameter. Kategorin med ett största mått överstigande 10 m kan i 

viss mån kallas monumentala, andelen sådana ligger i det nännaste konstant mellan 30 

och 45 m.ö.h. och detsamma gäller anläggningarna i mellanklasserna (4-8m). De största 

rösena är dock proportionellt flest på nivåer över 45 meter. Det finns en allmän trend 

från 45 till 30 m.ö.h. mot en lägre andel rösen i klassen 8-10 m och fler i klassen 2-4 m. 
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Figur 8. Samtliga anläggningar med fastställbar storlek. Relativ fördelning av storleksklasser per 5-
metersinterval/. 

18 

"' 



3.1.4 Gravgömmor 

En diskussion om gravgömmorna kräver viss försiktighet. Problemet är att det 

visserligen går att konstatera att en anläggning har en gravgömma men det går det inte 

att avgöra om en anläggning inte har det. Samtidigt är gravgömmans storlek av stort 

intresse eftersom den är det enda i ett röses konstruktion som kan ge vägledning om 

dateringen. Av denna anledning har anläggningarna förts till en av fyra klasser: 

anläggningar med gravgömma av mätbar längd, anläggningar med gravgömma där 

längden inte kan fastställas utan endast ett kortast möjliga mått kan konstateras (i 

princip hällkistor med en gavelhäll och en eller några sidohällar kvar i ursprungligt 

läge), anläggningar med indikationer på att en gravgömma byggd av stenhällar kan ha 

funnits (någon upprest häll i anläggningen, eller ett större antal löst liggande hällar) 

samt anläggningar utan indikationer på hällkista (jfr. appendix A). 

I undersökningsområdet finns två anläggningar med korta hällkistor. Bägge 

återfinns i undersökta anläggningar. Den ena återfinns i N107, anläggningen ligger 

25,95 ni.ö.h. (jfr. avsnitt 3.2.8). Den andra fanns Nl54, 36,45 m.ö.h. och tolkades av 

undersökaren som sekundär (avsnitt 3.2.6). De övriga kistorna med fastställbar ]ängd är 

mellan 1,7 och 3,1 meter långa, men flertalet ligger mellan 2 och 2,5 meter. De flesta är 

byggda av flata hällar, men i ett fåtal kan kallmurade eller delvis kallmurade 

konstruktioner förekomma. Förutom kistorna i N107 och N154 har inga anläggningar 

med kistor konstateras på nivåer under 37 m.ö.h. 

Det låga antalet små kistor skall inte tolkas som att sådana inte byggdes. 

Förklaringen ligger i att sådana sällan går att upptäcka utan undersökning. I Baudous 

material fanns samtliga korta gravgömmor i undersökta anläggningar; ingen kunde 

konstateras i det material som enbart granskades (Baudou 1968, tabellerna 2 och 14 ). 

3.2 Delområden 

3.2.1 Avgränsning av geografiska områden 

För att närmare kunna undersöka variationer i materialet så har undersökningsområdet 

delats in i delområden. Figur 9 redovisar indelningen, men det är på plats med några ord 

som förklaring. I första hand utgår indelningen från de relativt tydliga kärnområden som 

framgår av kartorna, problemet är därefter vart gränserna dem emellan skall dras. 

Målsättningen var att skapa väl sammanhållna områden med någorlunda "logiska" 

topografiska avgränsningar. 

Slutresultatet blev fjorton delområden (jfr fig. 9). På bronsåldersnivåer (över 30 

m.ö.h.) finns 11 st. Av dessa är tre av mindre betydelse för vår framställning (Lövånger

Bissjön, Flarken och Båtsjöliden). Lövånger-Bissjön avviker från de övriga större 

delområdena; delområdet är inte särskilt väl sammanhållet och saknar i viss mån 

centrum. 
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Delområden 
I Kåsböle VII Avan 

Il Degerträsket IX Båtsjölidt-'11 
IIl Bjurön X Ånäset 
IV Lövånger-Bissjön XI Flarken 
V Vebomark XII Hertsånger 

VI Fäboliden XIII Klintsjön 
VIl Grimsmark XIV Sikeå 

Figur 9. Undersökningsområdet. Antal anläggningar per km2. Ramarna anger indelningen i de/områden. 
Koordinater i rikets nät. 

I Flarken och Båtsjöliden finns enbart ett mindre antal anläggningar som det inte är värt 

att analysera separat. Flarken är ändå intressant p.g.a. den bälteplatta som hittats där. 

Fyndet tas upp i samband med genomgången av Ånäset. Sikeå har inte heller något 

större antal anläggningar, men kan vara intressant eftersom det där finns anläggningar 

på nivåer som kan tyda på yngre bronsålder. Det finns ingen påtaglig rumslig 

kontinuitet mellan brons- och jämåldersnivåer förutom i Hertsånger, och detta område 

får därför ett eget avsnitt trots att antalet anläggningar är i minsta laget. Tre av 

delområdena har enbart anläggningar på järnåldersnivåer (Bjurön, Avanäset och 

Kåsböle ). Dessa kommer inte att behandlas närmare. 
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Delområde 
Avan 
Bjurön 
Båtsjöliden 
Degerträsket 
Flarken 
Fäboliden 

Antal 
anlä~ar 
12 
17 
5 
22 
8 
28 

Grimsmark 60 
Hertsånger 19 
Klintsjön 21 
Kåsböle 8 

Lövånger-Bissjön 25 
Sikeå 13 
Vebomark 25 
Ånäset 69 
Totalt 332 

Antal % 
avvägda avvägda 
0 0 
8 47 
0 0 
11 50 
0 0 
0 0 
39 
15 
20 
1 
13 
9 
21 
61 
198 

65 
79 
95 
13 
52 
69 
84 
88 
60 

Tabell 5. Antal, antal avvägda samt andel 
avvägda anläggningar per de/område. 

En av målsättningarna • för 

fältarbetet var att täcka in delområdena 

så långt som det var möjligt. Tyvärr har 

vi enbart delvis lyckats på den punkten 

(tabell 5). Den senaste inventeringens 

resultat fanns vid fältarbetets inledning 

endast tillgängliga för Bygdeå och 

södra delen av Nysätra (d.v.s. i första 

hand delområdena Sikeå och 

Klintsjön). Tack vare förhands-

uppgifter som Berit Andersson 

(institutionen för arkeologi, Umeå 

universitet) vänligen gav oss så 

lyckades vi ändå täcka in Ånäset 

tämligen väl. I Vebomark tillkom endast ett mindre antal anläggningar. Genom en 

lycklig slump fick vi tips om en del av dem av en förbipasserande tjänsteman vid 

Skogsvårdsstyrelsen. För Degerträsket och Grimsmark stod emellertid ingen hjälp att få 

och representativiteten blev därför också lidande. Den största missen är dock Fäboliden 

där inte en enda anläggning avvägdes. Delområdet såg helt enkelt inte intressant ut 

enbart på grundval av förstagångsinventeringen. Detta kan vara värt att komma ihåg 

inför värderingen av resultaten i stort. Det är inte otänkbart att kommande inventeringar 

kan komma med liknande överraskningar. Representativiteten diskuteras vidare i 

kommande avsnitt. I appendix B finns jämförande tabeller i vilka samtliga delområden 

sammanfattas. Vi kommer i det följande inte att referera till dessa. De kartor som följer 

i de närmaste avsnitten är konstruerade med Gröna kartan som förlaga. 

3.2.2 Degerträsket 

Degerträsket ligger i sin helhet i Lövånger socken och avgränsas 1 norr av 

sockengränsen. Söder om delområdet finns en ca. 3 km bred zon utan rösen som skiljer 

Degerträsket från anläggningarna i närheten av Bissjön. Mot ost och nordost finns ingen 

klar avgränsning mot delområdet Kåsböle, men avgränsningen motiveras av att samtliga 

anläggningar i delområdet ligger under 30 m.ö.h. 

Delområdet är småkuperat och består till största del av moränmark. De flesta lokaler 

ligger på moränryggar, ett fåtal finns i hällmark. Till området räknas 14 lokaler med 

sammanlagt 22 anläggningar. Av dessa är 11 anläggningar på 7 lokaler avvägda. 

Avvägningarna är koncentrerade till ett mindre område i öster (Missentjärnkälen, jfr. 

figur 10). Andelen avvägda anläggningar är i lägsta laget för att man skall kunna känna 

sig säker på att de är giltiga för delområdet i sin helhet 
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Figur JO. Degerträsket. Lövånger sn. 35-meterskurvan markerad som strandlinje. Punkterna med 
vidhängande numrering betecknar lokaler med rösen eller stensättningar. Krysset markerar fyndplatsen 
för ett bronsblad (jfr. texten). Koordinater i rikets nät. 

De avvägda anläggningarna ligger mellan 34,93 och 40,19 m.ö.h. (figur 11). Det är 

dock inte säkert att den lägst liggande anläggningen (L58:3) alls är att betrakta som en 

grav. Vid vårt besök på platsen utgjordes anläggningen av en oordnad hög stenar som vi 

inte skulle ha noterat särskilt om den inte tagits upp i registret. Om man räknar bort 

denna anläggning och den högst liggande (L57:1) minskar den totala spännvidden från 

5,26 till 1,84 meter. Höjdförhållandena kan knappast vara giltiga för alla de andra 

anläggningarna. Vissa av dem (L50, L59 och L62) ger enligt kartan intryck av att ligga 

betydligt högre över 40-meterskurvan än vad som ryms inom Missentjärnkälens 

spännvidd. 

Anläggningarna utgörs enbart av runda och ovala anläggningar om man bortser från 

de med obestämbar form. Den vanligaste varianten är det runda röset. Rösena är 

förhållandevis jämnstora, men ett (L50) är betydligt större än de övriga med sina 15 

meter i diameter och höjd på 2 meter. Hällkista har säkert kunnat konstateras i en 

anläggning (L58: 1 ), dess längd är minst 1,4 meter. Gravfält saknas i området, däremot 

bör Missentjärnkälen med 12 anläggningar inom en radie av mindre än 500 meter 

kunna betraktas som ett gravområde. 

Under äldre bronsålder låg samtliga anläggningar i eller vid ett sund mellan en 

större ö i sydost och fastlandet. Anläggningarna på Missentjärnkälen låg på en ö och två 
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Figur i i. Degerträsket. Avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. Anläggningarnas h.ö.h. 
redovisad /okalvis. Observera att de horisontella strecken som markerar varje anläggning i vissa fall 
(t.ex. L267 i figuren) ibland ligger så tätt att de täcker varandra. 

små holmar och var vända in mot fastlandet. Anläggningarna på fastlandet låg till 

största del sannolikt på uddar längs den flikiga kusten. Två rösen avvek dock i 

placering. Det redan nämnda stora röset L50 låg inne i en vik och stensättningen L269 

var placerad högt på ett berg. 

Anläggningarna på Missentjärnkälen bör ha kunnat läggas nära stranden. De bör inte 

ha varit utsatta för is eller vågor i någon högre grad eftersom de var vända inåt land. 

Detta, i kombination med de jämna nivåerna, gör att anläggningarna bör ha varit starkt 

strandbundna. Det finns dock två anläggningar på lokalen L267 som ligg~r alldeles intill 

ett större runt röse, man :får intryck av att de är sammanbyggda. Dessa bör rimligen ha 

anlagts sekundärt till den större anläggningen och bör därför inte i 'första hand dateras 

efter sina nivåer. 

En dryg kilometer väster om delområdets sydligaste anläggningar, alldeles söd~r om 

Väster-Sösjön påträffades under 1920-talet ett blad av brons ("Hökmarksbladet"). 

Bladet påträffades vid dikesgrävning. Fyndplatsen ligger strc;tx under 40 m.ö.h. Blapet är 

11,5 cm långt och 2,4 cm brett. De tre inbuktningarna vid bladets tjockända är sannolikt 

det som återstår av nithålen. (Hallström 1942:276) 

Hallström jämför bladet med ett blad som daterats till period I (Montelius 1917, nr 
823 ), men uttrycker samtidigt viss tvekan; dels saknas andra bronsfynd i Norrland med 

' .. 

så gammal datering och dels så är Hökmarksbiadet tunt och platt medan det daterade 
, • '• 'I 

bladet är kullrigt (Hallström 1949:39f). Christia,~sson verkar snarare luta åt' att bladet 
• ' -~ I ' • 

kan tillhöra period II och hänvisar därvidlag till dateringen av ett blad från ett röse i 

Åbotrakten (Christiansson 1973a). Det bladet har dock profilerad genomskärning och 
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var dessutom fäst vid skaftet med två nitar (Edgren 1969). Intressant nog har v1 

anledning att återkomma till såväl Hökmarksbladet som det finska röset i nästa avsnitt. 

Bladet har en mätbar halt av zink. Detta är vanligt i ryska bronser och i viss mån också i 

norska, men ovanligt i sydskandinaviska bronsfynd (Oldeberg 1942-1943) 

3.2.3 Vebomark 

Avgränsningen av området i öster är tämligen enkel att göra, viss tveksamhet råder 

emellertid om röselokalen Lövånger 16 skall räknas hit eller inte, vi har valt att inte 

inkludera den p.g.a. att den ligger för långt bort. I söder går begränsningen norr om den 

rösekoncentration som börjar vid Fäboliden (jfr. figur 12). 
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Figur i 2. Vebomark. Lövånger sn. Den streckade linjen markerar gränsen mellan Lövånger och Nysätra. 
40-meterskurvan markerad som strandlinje. Punkterna med vidhängande nummer betecknar lokaler med 
rösen eller stensättningar. Lokaler med nummer inom parentes betecknar anläggningar som förts till 
de/området Fäboliden. Koordinater i rikets nät. 

De flesta rösena i området ligger på höjdsträckningar, antingen på drumliner, 

läsidesmoräner eller läsidesmoränemas bergkärnor. Området är i övrigt väldigt flackt; 

stora områden upptas av myrar. I området finns sammanlagt 25 anläggningar på 15 

lokaler, av dessa är 21 anläggningar avvägda och granskade av oss. Området är 

förhållandevis stort i förhållande till antalet anläggningar. 
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Avvägningarna gav ett mycket intressant resultat (figur 13). Elva rösen fördelade på 

sju lokaler (Lövånger 3, 6, 10, 11, 12, 13 och 14) ligger i ett mycket snävt höjdintervall, 

mellan 42,44 och 44,23 m.ö.h. dvs en variation på enbart 1,79 m. Det finns ingen 

anledning att justera dessa siffror, ingen av anläggningarna i intervallet avviker från de 

övriga och ingen ligger heller brant. Ett antal rösen ligger på högre nivåer (L4, L5, L228 

och L229), mellan 49,89 och 60,01 m.ö.h. Gemensamt för dessa är deras läge i mycket 

branta sluttningar. Gravfältet L4 ligger i en extremt brant bergsluttning vilken i den 

nedre delen närmast är att betrakta som stup. Dessa rösen bör utan tvekan ha synts från 

havet vid en havsnivå 40 meter över dagens. Detsamma bör gälla för de övriga rösena 

som ligger längs den övre kanten av den mycket branta läsidesmorän som sträcker sig 

SSO från berget som nr 4 ligger på. Vid vår granskning av rösena iakttog vi även en stor 

likhet i utformningen mellan de ensamliggande rösena 5 och 229 uppe på ovan nämnda 

branta åssträckning och de ensamliggande rösena 6 och 10 på de lägre nivåerna 

nedanför branten, vilka vi förmodar varit starkt strandbundna. Samtliga dessa 

anläggningar är stora runda rösen med svagt välvd profil och med en diameter på 11,5 

till 14,5 meter och med en höjd på 1,1-1,3 meter. De saknar synliga 

konstruktionsdetaljer som hällkista eller kantkedja. Likheterna kan i någon mån sägas 

tyda på samhörighet mellan de högre och de lägre belägna rösena. 
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F'igur 13. Vebomark. Avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. Anläggningarnas h.ö.h. redovisad 
loka/vis. 

Variationen i anläggningarnas yttre utformning är överhuvudtaget liten. Alla 

anläggningar har välvd profil och de flesta är runda, även om det finns ett antal ovala 

samt ett långröse (L2) Riktigt små anläggningar (mindre än 4 meter) s~}rnas. 1 ...... 
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delområdet. De flesta (8 st.) är 6-8 meter och relativt många (ytterligare 8) är större än 

10 meter. I tre av anläggningarna finns hällkistor med mätbar längd vilken varierar 

mellan 1,7 och 2,8 m, dessutom finns en anläggning med kista av omätbar längd. Ett 

röse (L4: 1) har kallmurad kant. 

I området finns tre undersökta anläggningar, samtliga på ett gravfält i Broträsk 

(L 13 ). Hallström undersökte dessa somrarna 1941 och 1943 med hjälp av intresserade 

ortsbor. Gravfältet består av fem anläggningar, av dessa undersöktes nr 1, 3 och 4 delvis 

(angivna nummer är Hallströms, hur dessa förhåller sig till våra framgår av Appendix 

A). I anläggning 1 (ett runt röse) undersöktes hällkistan 1941 och 1943 (?) (denna gång 

med såll). Inga fynd gjordes i den lösa fyllningen. Ett av de ovala rösena (nr 3) var 

anlagt invid ett större block och visade sig efter avtorvning inte vara så oskadat som 

man tidigare trott; det föreföll snarare vara plundrat. Under de översta stenarna 

återfanns en stenfylld hällkista med blocket som långsida i norr (figur 14). Kistans 

botten var täckt med sand och jord i ett 20 cm mäktigt lager. I den norra delen av lagret 

påträffades en bronsnål med inrullad, avplattad ände (figur 14). Ett schakt drogs genom 

anläggning fyra, men man hittade varken någon gravgömma eller något fynd (Hallström 

1942:310-316). 
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Figur 14 (vänster) Anläggning 3 på gravfältet i Broträsk (Ll 3). Plan och profiler upprättade av G. 
Hal/ström (Hal/ström 1942,fig. 23). 
{höger) Bron.mål funnen i anläggning 3. (Hal/ström 1942, jig. 46). Nålen är omkring 8, 7 cm lång. 

Nålen antogs av Hallström höra hemma i äldre bronsålder (Hallström l 949:36ff). 

Baudou menar att den antingen tillhör äldre bronsålder, och då sannolikt period III, eller 
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övergången bronsålder-järnålder (Baudou 1959). Vid undersökning av ett röse 1 

Åbotrakten påträffades bl.a. ett bronsblad (jfr. 3.2.1) och en bronsnål med inrullat 

huvud och spiralvriden överdel. Enligt Edgren har sammanlagt tre sådana nålar 

påträffats i Skandinavien. Den tredje kommer från en begravning i en själländsk 

gånggrift. Den danska nålen och nålen från Broträsk har dock inte spiralvriden överdel. 

Nålen är svår att datera i sig, men kombinationen av dolkblad och nål med inrullat 

huvud och spiralvriden överdel är vanligt förekommande i Sögel-Wohldegruppen och 

deras datering motsvarar närmast sydskandinaviens period Il (Edgren 1969). Enligt vår 

mening är nålen för svårdaterad för att kunna användas till att datera anläggningen i 

fråga. Det rimligaste är att vända på steken och datera nålen efter röset. 

Under tidig bronsålder sträckte sig vikar in till det som numera är Vebomark (jfr. 

figur 12). I öster fanns ett sund som öppnade sig mot nordost mellan den ö som idag är 

bergssträckningen från Hertsånger till Lövånger och fastlandet. Mot söder fanns två 

passager, en på vardera sidan av det högre belägna partiet mellan Ånäset och Västra 

Näset. Platsen var alltså möjlig att nå sjövägen från såväl norr som söder. Sundet mot 

nordost täpptes igen vid en strandnivå mellan 39 och 40 m.ö.h. (avvägt) och området 

förvandlades från en möjlig genomfartsled till igenväxande havsvik med två öppningar 

mot söder. Lokalerna låg väl indragna, särskilt de i delområdets nordvästra del. 

Den enda tänkbara förklaringen till att de flesta anläggningarna i Vebomark ligger i 

ett så snävt höjdintervall som 1,79 meter är att de har byggts i omedelbar anslutning till 

stranden och under en kort tidsperiod. Anläggningarnas placering i terrängen blir 

obegriplig om de inte sätts i samband med en strandlinje 41-43 meter över dagens. Det 

är frestande att sätta frånvaron av rösen belägna lägre 42 m.ö.h. i samband med 

delområdets försämrade kommunikationsmöjligheter i och med att den nordöstra 

passagen snördes av. 

Det är anmärkningsvärt att rösen på lägre nivåer helt saknas, det finns tänkbara 

röselägen även på lägre nivåer. Möjligtvis har rösen försvunnit under tidens lopp, 

landytorna under 40-meterskurvan är i stor utsträckning uppodlade, men det borde inte 

ha drabbat rösena eftersom dessa marker i huvudsak består av finare sediment som inte 

erbjuder en presumtiv rösebyggare mycket att arbeta med. Något som däremot kan ha 

drabbat rösebeståndet är bebyggelsen och vägbyggandet, men detta borde inte helt 

kunna radera ut de lägre liggande rösena. Hallström tar dock upp en röserest som 

möjligtvis kan ha legat lågt, 37-38 m.ö.h .. Platsen beskrivs dock som_ "åsens högsta del" 

(Hallström 1942:304ff) och denna ligger enligt kartan över 45 m.ö.h. Platsen återfanns 

inte vid inventeringen 1992. Hallström har även en uppgift om ett annat borttaget röse. 

Detta skall ha legat i Broträsk, enligt dennes beräkningar strax under 44,83 m.ö.h. (ibid 

316 f). På kartan (figur 12) ser två lokaler, L230 och L236, ut att ligga lägre än 40 

m.ö.h. Detta är också fallet på den Gröna kartan, där hamnar lokalerna i 35-40 
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metersintervallet. På fotokonceptkartan är nivån däremot 45-50 m.ö.h. Bägge lokalerna 

ligger på låga moränsträckningar och att döma av vad vi vet om platsens topografi ( vår 

avvägningskedja gick snöpligt nog strax förbi dessa då för oss okända lokaler) så torde 

det korrekta intervallet vara 40-45 m.ö.h. 

I området finns en känd boplats (L221) som ligger strax öster om rullstensåsen som 

Vebomark ligger på. Där har gjorts fynd av skörbrända stenar och (textil?) keramik. 

Hallström tar upp en mängd föremål som påträffats i området, främst längs åsen och 

längre upp mot nordväst (Hallström 1942:286-306). Föremålen kan i huvudsak dateras 

till neolitikum-bronsålder. 

3.2.4 Grimsmark 

Längs sträckan från Lövsele och ner till Hertsångerudden finns ett stort antal rösen. 

Sträckan är ca 14 km i nord-sydlig riktning och löper omkring 2,5 km innanför dagens 

kust. Det finns ingen tydlig avgränsning av delområdet i norr eller söder. Gränserna har 

därför dragits relativt godtyckligt genom de röseglesa områden som skiljer de centrala 

delarna av Grimsmark från Hertsånger respektive Lövånger-Bissjön. 

I delområdet finns 60 anläggningar på 34 lokaler (figur 16). Av dessa är 39 

anläggningar på 17 lokaler avvägda. Andelen icke avvägda är ganska hög. Av de icke 

avvägda anläggningarna ligger 11 mellan 35 och 40 m.ö.h., 4 mellan 40 och 45, en 

ligger 45-50 m.ö.h. och 5 ligger högre än 50 m.ö.h.. Detta medför att de avvägda 

anläggningarna inte är helt representativa för området i sin helhet. 
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Figur I 6. Grimsmark, Lövånger (NO om den streckade linjen) och Nysätra socknar. 35-meterskurvan 
markerad som strandlinje. Punkterna med vidhängande nummer markerar lokaler med rösen eller 
stensättningar. Koordinater i rikets nät. 

Variationen i nivå är ganska stor (fig. 15). Den lägsta awägda anläggningen ligger 

34,71 m.ö.h., den högsta 46,67 m.ö.h. De högst belägna lokalerna (N9, N51 och Nl 1) 

kan emellertid räknas bort, de ligger utan anslutning i höjd till de andra anläggningarna 

och dessutom ligger de i mycket branta lägen. Den lägsta anläggningen (L408:8) bör 

också kunna avföras. Den ligger märkbart lägre än de övriga anläggningarna på lokalen 

och i delområdet i stort. Det justerade interval1et blir mellan 36,89 och 42,57 m.ö.h. och 
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där återfinns 29 anläggningar. TilJ detta intervall skall sannolikt många av de icke 

avvägda anläggningarna också föras. De anläggningar som ligger högst, över 41 m.ö.h., 

ligger samtliga i delområdets södra del och samtliga i tämligen branta lägen. 

I delområdet finns många utformningsvarianter företrädda. Förutom de vanliga 

runda och ovala rösena finns här även ett långröse (L47:2) en ramformig stensättning 

(Nl 1 :2) och fyra rektangulära stensättningar. Grimsmark är det område som har de mest 

markerade storleksskillnaderna. Ungefär 40% av anläggningarna har ett största mått på 

4-6 meter och de allra flesta är mindre än 10 meter. Mot dessa skall ställas en liten 

grupp bestående av 13 anläggningar som är större än tio meter och dessutom ofta 

vackert välvda och med en höjd som sällan understiger 1,5 meter. I nio av 

anläggningarna finns långa hällkistor. 

I Grimsmark finns ett gravfält (L408). Det är undersökningsområdets största med tio 

anläggningar. Tyvärr är det svårt åtgånget. Vi kunde bara återfinna åtta av 

anläggningarna vid vårt besök på platsen. Lokalen domineras av ett större runt röse, de 

övriga anläggningarna är dock små. Det runda röset undersöktes av Laestadius som 

hittade en 2,3 m lång och 0,6 m bred hällkista något väster om anläggningens mitt. Inga 

fynd gjordes (Hallström 1942:343fl). Omkring 50 meter söder om de övriga 

anläggningarna ligger den redan nämnda stensättningen L408:8 som har ett märkligt 

läge uppe på en söndersprucken bergklack. 
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Figur 17. (vänster) De två större rösena på lokalen L3 7. Planen upprättad av F. Laestadius 1914 
(Hallström 1942, fig. 58). 
(höger) Bärnstenspärla funnen i det stora runda röset på lokalen L37 (Hallström 1942, fig. 59). Pärlan 
är ca 1,3 cm i diameter. 
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I delområdet har fem andra anläggningar också undersökts, samtliga av Laestadius 

1914. På lokalen L37 finns tre anläggningar: ett 12 meter stort och två meter högt runt 

röse med en 2,6 meter lång hällkista, ett 9x5 meter stort ovalt röse med en 3,1 meter 

lång hällkista (figur 17) samt en fem meter stor rund stensättning en bit bort från de 

övriga ( den tredje anläggningen upptäcktes först vid den senaste inventeringen och finns 

därför inte med i Laestadius uppmätning). Det stora runda röset är utgrävt av Laestadius 

1914, som i kistan påträffade en bärnstens pärla ( figur 17) som inte går att datera 

noggrannare än till förhistorisk tid (Baudou 1959, Hallström 1949:35f). Bägge kistorna 

är välbyggda och konstruerade av stora block. 

Uppe på Torrberget (70 m.ö.h.) finns 3 lokaler med 4 anläggningar (L44, N7, N8). 

Ett ovalt röse (N8:1) undersöktes utan att vare sig någon kista eller några fynd 

påträffades (Hallström 1942:345ff.). 

På Raningsberget finns en anläggning (L45:2) av idag obestämbar form som har 

utsatts för "undersökning" vid två eller tre tillfällen. Hallströms redogörelse för 

anläggningens forskningshistoria förtjänar att återges: 

[ ... ] Hj. Englund hade i sin barndom grävt i röset (1906) och funnit enmanslång kista, täckt 
av smärre stenar. Den var helt fylld av svart jord - ända upp till täckstenama. Han grävde 
med ett "gräv" och fann kalotten av en dödskalle, varpå han slutade. Han "tyckte det var 
otrevligt". 

Vid vårt besök [Hallströms] syntes tydligt, att grävning skett även senare. Vi knivade 
igenom den blottade bottnen, men icke fullständigt, och funno 4 s m å b r ä n d a 
b e n b i t a r . Troligen är det samma grav, som Laestadius undersökte på 
"Rönningsberget", fastän Englund bestämt påstod, att Laestadius icke varit här. Men 
Englund deltog icke alls i Laestadius' grävningar, och denne bodde i en annan gård ett gott 
stycke ifrån och har mycket väl kunnat göra ett hastigt besök hår. Laestadius' beskrivning 
lyder: 

"Ungefår 100 m. från platåns norra spets ligger ett utkastat röse av 7 meters diameter 
och knappt l meters höjd. Litet väster om mittlinjen ligga några hällar nästan omedelbart på 
klippan och med övre ytan 0,5 m. över denna. Under dessa hällar anträffades kol." [ ... ] 
Dessa hällar funnos icke vid mitt besök. Några större stenar ligga dock i S ytterkanten. 
(Hallström 1942:349) 

På Jomyrberget finns sammanlagt fyra anläggningar. På en av lokalerna (L46) ligger 

endast ett stort (14 m i diameter, 2,2 m högt) runt röse. I dess mitt grävde sig Laestadius 

ner till en kista som sannolikt var åtminstone 2,5 meter lång. I kistans östra del 

påträffades människoben, främst från underbenen. Laestadius menade sig också ha 

hittat krukskärvor, men det motsägs av Hallström. På den näraliggande lokalen L47 

påträffades brända ben liggande under en liten häll och direkt på klippan i en i övrigt 

svårt skadad anläggning (Hallström 1942: 350f). 

De fyra rektangulära stensättningarna finns på två märkliga lokaler. Lokalen N6 ser 

vid en flyktig inspektion ut som om den bara bestod av ett långröse, men vid närmare 

granskning visar det sig att det i själva verket är tre rektangulära stensättningar (två 

enligt inventeringen) som är lagda med kortsidorna mot varandra. De enskilda 

anläggningarna ligger dessutom i något varierande vinkel i förhållande till varandra. 
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Den andra lokalen (NIO) består av tre anläggningar: två vackert välvda runda rösen (12 

resp 13,5 m i diameter) som binds samman av en mellanliggande 5,5 m lång rektangulär 

stensättning. 

Under äldre bronsålder låg anläggningarna i delområdet i det yttersta kustbandet. 

Många av anläggningarna låg exponerade mot det öppna havet utanför. Detta, i 

kombination med att många av de avvägda anläggningarna ligger brant, gör att man 

måste anta att anläggningarna här inte kan ha lagts lika nära stranden som på andra 

ställen. Det är förmodligen detta som avspeglar sig i områdets stora höjdspridning, även 

om man måste komma ihåg att bilden sannolikt skulle blir mer samlad om fler 

anläggningar avvägdes. Det är intressant att de flesta lokalerna ligger på ömse sidor av 

inloppet till en djup vik som sträckte sig in i nuvarande Grimsmarks by. Vi kommer inte 

i övrigt att diskutera lämpliga boplatslägen, men det förefaller som om denna vik vore 

ett intressant ställe att söka efter boplatser på. 

3.2.5 Ånäset 

Ånäset är den största koncentrationen av rösen inom vårt undersökningsområde både 

beträffande antal och densitet. Där finns 69 anläggningar fördelade på 32 lokaler inom 

ett ganska begränsat område, 5,5x4 km (figur 18). Endast 8 anläggningar är inte 

avvägda. Området sträcker sig från Mårtenfäboda i SV till Ånäsets skjutbana i öster och 

i norr till en linje ungefär mitt emellan Nysätra och Estersmark. I norr och söder skiljs 

delområdet av från Fäboliden respektive Klintsjön av 2-4 km breda zoner med få eller 

inga rösen. Den största delen av anläggningarna ligger längs en höjdsträckning som 

sträcker sig från Holmsjöberget och ungefär 3 kilometer söderut. Strax söder därom 

ligger ett mindre antal anläggningar på olika höjder i ett omgivande flackt landskap. I 

öster ligger tre lokaler och ett gravfält på södra änden av en bergsrygg som löper norrut 

mot Vebomark. 

Spännvidden i höjd mellan den lägsta och den högsta avvägda anläggningen av 

rösekaraktär i detta område är ca tio meter, de ligger mellan 34,85 och 44,53 m.ö.h. 

(figur 19). De två högsta lokalerna (N55 och N40) ligger mycket brant och det är därför 

rimligt att räkna bort dem. Intervallet blir då 34,85-41,64 m.ö.h. och spännvidden 

minskar från 9,68 till 6,79 m. 

Materialet är relativt heterogent, här finns förutom runda och ovala rösen och 

stensättningar även rektangulära stensättningar, en kvadratisk stensättning, en 

ramformig stensättning samt ett långröse. Storleken på rösena är i genomsnitt mindre än 

i Missentjärnkälen och Vebomark. 11 säkra hällkistor kunde konstateras men betydligt 

fler finns säkert. Av dessa har åtta mätbar längd vilken varierar mellan 1,8 och 2,5 

meter, majoriteten mellan 1,8 och 2,2 meter. 

I delområdet finns tre gravfält (N21, N27 och N229). Det första gravfältet består av 

6 anläggningar belägna efter en jämnt SO-sluttande höjdrygg. På lokalen finns 5 runda 
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nät. 
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rösen och stensättningar samt ett långröse. Tre av anläggningarna har en diameter 

överstigande 10 meter. Lokalen N229 har en mycket märklig sammansättning. På en 

brant bergklack ligger 6 anläggningar. Av dessa är fyra rektangulära. De två återstående 

är en ramformig stensättning samt en kvadratisk stensättning. Det återstående gravfältet 

ligger på en låg bergshöjd i omgivande myrmark. De runda och ovala rösena och 

stensättningarna är samtliga 7 meter i diameter eller mindre. Sammansättningen liknar 

den på den närliggande lokalen N28 som dessutom ligger i ett liknande läge. Bägge 

lokalerna vetter norrut mot det stora runda röse (15 m i diameter och 2,5 m högt) som 

ligger längst söderut på lokalen N26. 

Under äldre bronsålder låg de flesta anläggningarna på öar mycket nära fastlandet 

(jfr. fig. 18). En vik sträckte sig norrut upp mot Fäboliden, och i sin förlängning, till 

Vebomark. Anläggningarna i delområdets centrala del vänder sig inte mot fastlandet i 

väster utan ut mot viken. 

Det finns inget hinder mot att anta att de flesta anläggningarna placerades nära 

stranden. Strandbundenheten bör inte ha kunnat vara lika stark som i Vebomark 

eftersom läget är något mera utsatt för vågor och is. Förhållandena torde vara mer lika 

de i Klintsjön och Degerträsket. Det finns inte heller särskilt många anläggningar som 

ligger brant och därigenom kan störa bilden. 

I Mårtenfäboda i den sydligaste änden av ånäsetområdet finns en lokal med bl.a. 

fossil åkermark (markerad med kryss i figur 18) som har undersökts i flera omgångar av 

institutionen för arkeologi vid Umeå universitet. Förutom den fossila åkermarken 

(stenröjda ytor, odlingsrösen och stensträngar) finns en skärvstenshög och en kokgrop 

(jfr. Lindgren 1993). Lokalen ligger mellan 30 och 38 m.ö.h. och C-14 dateringarna 

ligger mellan 400 och 900 f. Kr. (L. Forsberg, muntlig uppgift). Detta betyder att 

fornlämningsområdet inte varit direkt strandbundet, vilket ter sig ganska logiskt med 

tanke på odlingsindikationerna och det ofördelaktiga med att ha sin åker vid 

vattenbrynet. Det finns få rösen i lokalens omedelbara närhet, de närmaste är Nysätra 

139, omkring 750 meter österut (oregelbunden stensättning 30-35 m.ö.h.), Nysätra 31, 

1,4 km österut (ovalt röse ca 35 m.ö.h) och Nysätra 140, ungefär 1,8 km i samma 

riktning (ovalt röse. 30-35 m.ö.h.). Två av dem har således anknytning till strandlinjen 

omkring 900 f.Kr., som då låg strax under 30 m.ö.h. Detta innebär att huvuddelen av 

delområdets rösen knappast kan vara samtida med boplatsen om de har byggts i 

strandbundna lägen. Det finns dock en möjlighet att de redan nämnda lokalerna N27, 

N28 och N229 helt eller delvis kan tillhöra yngre bronsålder. De två förstnämnda ligger 

lågt och de kan tänkas ha kontinuitet in i yngre bronsålder. N229 ligger mycket brant, 

och låg i strandläge även under den tidigare delen av yngre bronsålder. 

Söder om delområdet sträckte sig under bronsålder en djup vik in till det som idag 

är Flarken. Inne i själva viken finns endast 8 anläggningar på tre lokaler varav en är ett 
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högt liggande gravfält (N72, 65 m.ö.h.) med fem anläggningar. I vikens innersta del 

påträffades i samband med grundgrävning för en ladugård en bälteplatta av brons 

närmare en halv meter under markytan. Det fanns inga spår av att något röse tidigare 

funnits på platsen. Plattan är omkring 19 cm i diameter och 9 ,3 cm hög. Bälteplattor av 

denna typ förekommer i Sydskandinavien och associeras till kvinnor. De kan dateras till 

period II-III (Hallström 1941 ). Det påpekas ofta att plattan är dåligt utförd, såväl 

gjutningen som ornamenteringen är av låg kvalitet vilket förklaras,genom att plattan är 

tillverkad lokalt. Materialet håller förhållandevis hög halt av zink vilket anses indicera 

ett östligt ursprung. (Hallström 1941, Oldeberg 1942). 

3.2.6 Klintsjön 

Klintsjön är ett väl sammanhållet område geografiskt sett. De nordligaste 

anläggningarna ligger väster om Klintsjön. De sydligaste som ligger omkring fyra 

kilometer söderut är med viss tvekan inkluderade i Klintsjöområdet, de skulle kunna 

räknas till Sikeå (figur 20). Avgränsningen norrut är däremot helt klar. Närmaste 

anläggning i Ånäset ligger drygt 4 km norrut. I området finns 21 anläggningar fördelade 

på 13 lokaler. Tjugo anläggningar är avvägda. 
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Figur 20. Klintsjön, Nysätra (norr om den streckade linjen) och Bygdeå socknar. 35-meterskurvan 
markerad som strandlin.Je. Punkterna med vidhängande nummer betecknar lokaler med rösen eller 
stensättningar. Koordinater i rikets nät. 
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De awägda rösena i området ligger mellan 35,04 och 38,77 m.ö.h. och med jämn 

spridning inom intervallet (figur 21). De två högst belägna lokalerna och den lägsta 

ligger i anslutning till eller i branta sluttningar. Dessa lokaler awiker dock så obetydligt 

från de andra i höjd att ingen justering kan anses vara nödvändig. I och med att samtliga 

anläggningar utom en har blivit awägda så blir en diskussion kring urvalets 

representativitet överflödig. För ordningens skull kan nämnas att den återstående 

anläggningen, N8 enligt kartan ligger mellan 35 och 40 m.ö.h. 
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Figur 21. Klintsjön. Avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. Anläggningarnas h.ö.h. redovisad 
lokalvis. 

Många former finns representerade; runda, ovala och rektangulära rösen och 

stensättningar, två skeppsformiga stensättningar samt ett kvadratiskt röse. Rösena är 

relativt jämnt fördelade i storlek. Det största är 13,5 meter i diameter, det minsta är 

enbart två meter i diameter. Lång hällkista har konstaterats i två anläggningar. I en 

anläggning har en kort hällkista påträffats, den behandlas nedan. 

Det finns ett gravfält inom området, B29. Där finns två ovala rösen med långa (2,6 

resp. 2,2 m) hällkistor, för övrigt de enda kända långa gravgömmoma i området, tre 

runda rösen som är uppbyggda kring stora block samt två skeppsformiga stensättningar. 

Strax väster om Klintsjön finns en koncentration bestående av sex anläggningar. Med 

undantag av ett stort ovalt röse är dessa anläggningar genomgående små och 

anspråkslösa. Samtliga ligger ensamma och med jämn spridning på mindre bergknallar 

som sticker upp ur omgivande morän- och myrmark inom ett område på 400x400 meter 

Under bronsålder låg alla utom de sydligaste anläggningarna (B27 och B28) i 

skyddade lägen. De flesta kan därmed ha anlagts mycket nära stranden. Antalet 
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anläggningar i branta lägen är dessutom relativt litet. Det föreligger således inget hinder 

mot att anta att de flesta anläggningar har anlagts i omedelbar anslutning till den 

samtida stranden 

I skarp kontrast till vårt antagande om strandbundenhet för dessa rösen står 

dateringen av områdets enda undersökta anläggning, Nysätra 154, en rektangulär 

stensättning väster om Klintsjön som undersöktes sommaren 1993 under ledning av 

Lars Forsberg, institutionen för arkeologi vid Umeå universitet. I den korta 

gravgömman påträffades kol som kunde dateras till romersk järnålder. Gravgömmans 

placering, på tvären jämfört med anläggningens längdaxel, gör att den kan tolkas som 

sekundär och kolets kontext är dessutom osäker (L. Forsberg, muntlig uppgift). Med 

hänsyn tagen till de övriga anläggningarna och deras höjd över havet, samt förhållandet 

att anläggningen inte ligger i direkt anslutning till någon annan anläggning så finner vi 

det svårt att tro att det daterade kolet hör samman med stensättningens tillkomst. 

Dessutom finns inga rektangulära gravar på nivåer som motsvarar romersk järnålder i 

vårt undersökningsområde. 

Nordost om lokalen N60 finns tre lokaler med kokgropar .. På en av dem, Nysätra 

165 finns två kokgropar varav en har blivit undersökt av arkeologiska institutionen, 

Umeå universitet. Gropen har C-14 daterats till yngre bronsålder - förromersk järnålder 

(Wrede 1995). 

3.2.7 Sikeå 

Den sydligaste koncentrationen av rösen i vårt undersökningsområde ligger kring Sikeå. 

De flesta anläggningarna ligger på eller i omedelbar anslutning till Sikeåberget. En 

anläggning, Sikeå 43 ligger knappt tre kilometer söderut, på västra kanten av den 

höjdsträckning som har sin början i Sikeåberget. Avgränsningen i norr är måhända en 

smula godtycklig, från det nordligaste röset i Sikeå till det sydligaste i Klintsjön är det 

bara en dryg kilometer. Avgränsningen i söder är mer lättförsvarlig. Visserligen 

lyckades ett långröse hamna knappt 200 meter söder om undersökningsområdets 

begränsning, men i övrigt är det i stort sett tomt på rösen söder om gränsen. I området 

finns 13 rösen utspridda på 9 lokaler, 10 anläggningar är avvägda. Alla anläggningar är 

mer eller mindre skadade, förmodligen på grund av att området ligger så .. nära inpå 
, .. • I 

samhället, många av dem är så illa åtgångna att det inte går att säga något s~kert om 

vare sig form eller storlek. 

Variationen i höjdled är stor, den lägsta avvägda anläggningen återfinns 32,19 
) 

m.ö.h., de som ligger högst på Sikeåberget ligger omkring 5~ m.ö.h. (triangelpunkt). De 

flesta av anläggningarna ligger brant och på berg, och de~. finns ingen tydligt urskiljbar 

nivå kring vilken anläggningarna saml~r sig, tex. så ski!jer det 4,68 meter mellan den 

högsta och lägsta anläggningen på B35. Något som däremot är påtagligt är att andelen 
\ 

lågt belägna anläggningar, från 36 m.ö.h. och lägre är hög med tanke på det lilla ~ntalet 
' ; ' 
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rösen. Det går inte att datera Sikeåområdet på samma sätt de tidigare genomgångna 

delområdena, men det är möjligt, kanske också troligt, att många av dem hör hemma i 

yngre bronsålder med tanke på de förhållandevis många lågt belägna rösena och att 

många kan ha legat högt över den forntida strandlinjen då de varit placerade på branta 

höjder. 

En snabb överblick av rösenas utformning visar att det bara finns runda och ovala 

anläggningar. Anmärkningsvärt är att de runda är så fä i förhållande till de ovala, man 

bör dock ha den stora andelen obestämbara i minnet. Det finns tre rejält stora rösen 

(B31: 1 och 2 samt B34), alla ligger på Sikeåbergets topp. Sannolikt utgjorde dessa en 

anslående syn innan de blev demolerade. 

Alla rösen i detta område låg under bronsålder på öar. Alla utom ett är exponerade 

mot väst eller nordväst, d.v.s. in mot fastlandet. 

3.2.8 Hertsånger 

Hertsånger är unikt inom undersökningsområdet eftersom det är det område som har 

den jämnaste spridningen av rösen i olika höjdintervall. I området finns rösen med 
) 

sannolik datering till äldre respektive yngre brons- och järnålder, men mer om det 

längre fram. Området är kuperat med stora lokala höjdskillnader. Höjdsträckningarna 

går i stort sett i NV-SO riktning, ofta med myrmark emellan. Den sydligaste delen av 

Hertsångerudden är idag naturreservat och har bara i begränsad omfattning berörts av 

sentida exploatering, främst i form av skogsbruk samt fritidsbebyggelse Jängs 

stränderna. 

I området finns 19 anläggningar fördelade på 15 lokaler, 15 anläggningar är 

awägda. Det går att ordna in rösena i tre höjdintervall som sannolikt är kronologiskt 

betingade, även om antalet anläggningar är litet i vart och ett.· Det högst belägna skiktet 

utgörs av fem anläggningar (de awägda anläggningarna N44, N95 och N99 samt de 

oawägda N97 och N98) som ligger mellan 39, 11 och 45,72 m.ö.h., bland dessa finns ett 

19 meter långt långröse (N95) med en minst 1,2 m lång hällkista, ursprungligen 

förmodligen längre. Nysätra 99 ligger i ett extremt brant läge på en uppstickande hälla 

som stupar fem meter ner i öster och behöver inte nödvändigtvis hänga samman 

kronologiskt med de övriga. 

Nästa skikt består av fyra anläggningar varav tre är awägda. De awägda (N45, N46 

och N84) ligger samlade i en klunga med ett största avstånd mellan anläggningarna på 

400 meter, det icke awägda (NI 69) ligger en kilometer norrut. Höjden över havet är 

mellan 30,77 och 33,20 meter, för de awägda rösena. Vi utgår från antagandet att det 

oawägda röset ligger i rätt höjdintervall och därmed kan föras till gruppen. Vi har inte 

någon annanstans en ansamling av rösen på dessa nivåer, vilket gör denna koncentration 

speciell. Det iögonenfallande med hänsyn till detta faktum är Nysätra 84 som är det 

lägst liggande röset av dessa. Det är ett mycket stort röse med en diameter på 14,7 
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meter och en höjd på två meter. Röset har ett brätte med 1-1,5 m stora stenar i yttersta 

kanten. Brätterösen är ovanliga i vårt undersökningsområde (bara ett till röse med brätte 

finns i materialet, det oavvägda röset L2). De andra avvägda anläggningarna utgörs av 

ett mindre runt röse och en oval stensättning som ligger ca 100 meter ifrån varandra och 

300 meter från det stora brätteröset. 

Nästa skikt är kanske i tunnaste laget, det består av två anläggningar, NI 03 och 

N107, på 22,38 respektive 25,95 m.ö.h. Nysätra 107, en oval stensättning, undersöktes 

1992 av Thomas Larsson, Umeå universitet. Inga fynd gjordes, men i anläggningens 

mitt påträffades en liten hällkista (Thomas Larsson, muntlig information). På en 

bergknalle strax ovanför stensättningen finns två anläggningar (N106) som möjligen är 

någon slags förrådsgropar. Nivåerna motsvarar närmast förromersk eller möjligen 

romersk järnålder. 

Den yngsta fasen representeras av sju anläggningar mellan 13,5 och 17,80 m.ö.h. 

Fyra av anläggningarna, ett ovalt och ett runt röse samt en oval och en rund stensättning 

ligger på samma lokal (NlOl). I närheten finns ytterligare två lokaler med en 

anläggning vardera (N 102 och 85) som ligger i samma höjdintervall. 1,5 km NO om 

dessa finns undersökningsområdets lägst belägna avvägda röse (N47), 13,25 m.ö.h. Vid 

inventeringen 1958 var en hällkista delvis synlig, senare tiders inventerare har inte 

kunnat återfinna den. Detta runda röse är 5,5 meter i diameter och närmare en meter 

högt. Det går inte till utseendet att skilja från en bronsåldersanläggning. Om det hade 

legat högre, och om kistan dessutom hade varit synlig, så hade en datering till något 

annat än äldre bronsålder varit svårundviklig. Röset är dock inte typiskt för de lägre 

nivåernas anläggningar, men det illustrerar på ett närmast kusligt sätt de svårigheter 

som behäftar dateringar utifrån såväl inre som yttre konstruktion som 

strandlinjedatering. 

De allra flesta rösen i Hertsångerområdet har, om de varit någorlunda strandbundna, 

legat på öar, undantaget rösena på jämåldersnivåerna. Så gott som alla anläggningar har 

förmodligen varit hårt utsatta för is och vågor, varför man kan anta att de för att undgå 

förstörelse inte bör ha kunnat placeras alltför nära stranden. Förhållandena liknar de i 

Grimsmark, men brant belägna rösen är inte alls lika vanliga. 

Om man antar att anläggningarna kan dateras från äldre bronsålder till vikingatid så 

förstår man snabbt att det inte kan vara tal om någon slags kontinuitet w1der hela denna 

tidsperiod, anläggningarna är alldeles för få. Platsen har dock på många sätt legat "allra 

ytterst" under en lång tidsperiod, och det är kanske detta som har lockat till de 

sporadiska gravläggningarna. 

3.2.9 Diskussion kring, jämförelser mellan, och sammanfattning av delområdena 

I det material som nu har presenterats finns mönster som inte kan förklaras .på annat sätt 

än att flertalet av undersökningsområdets anläggningar måste betraktas som 
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strandbundna. Fem av undersökningsområdets delområden (Vebomark, Grimsmark, 

Ånäset, Degerträsket ( eller: Missentjärnkäldelen av Degerträsket) och Klintsjön) ligger i 
' 

väl avgränsade höjdintervall. Det förefaller också som om en stor spridning i höjdled i 

viss mån kan kopplas till delområden med hög andel exponerade och brant belägna 

anläggningar. Två delområden (Hertsånger och Sikeå) har en större spridning. Ett av de 

inte närmare redovisade delområdena, Lövånger-Bissjön, har också en ganska spridd 

höjdfördelning från 30 m.ö.h. och högre. 
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Figur 22. De/områdenas h.ö.h. Justerade värden i enlighet med avsn. 3.2.2-3.2.6. 

Ett delområde, Vebomark, ligger högre än de övriga (figur 22). Det går inte att 

påvisa strandbundna anläggningar på liknande nivåer i något övrigt delområde. Mellan 

35 och 41-42 m.ö.h. finns fyra delområden som åtminstone delvis är samtida. De två 

största, Ånäset och Grimsmark är de som förefaller ha utnyttjats under längst tid. Det är 

tydligt att den markanta topp som framkom i figur 7 i första hand beror på att rösen 

byggdes på flera ställen samtidigt. Det är uppenbart att framställningar av samma slag 

som figur 7 är mycket känsliga för vilka delområden som har avvägts, det är möjligt att 

figuren skulle ha sett något annorlunda ut om samtliga delområden avvägts (se nedan). 

Det är bara i Hertsånger och Sikeå som det finns något som kommer i närheten av 

en koncentration av anläggningar på 30-35 metersnivåerna. Dessa är till antalet 

betydligt mindre än koncentrationerna i delområden på högre nivåer. 

Beträffande storleksförhållandena i delområdena så har de flesta en påtagligt toppig 

och sned fördelning med en mängd små (2-8 meter) anläggningar, färre mellan 8 och 12 

meter och ett få.tal med upp till 20 meter i diameter. Det är bara Klintsjön som har en 

avvikande fördelning med en relativt jämn spridning. 
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I Klintsjön, Ånäset och Grimsmark finns många utformningsvarianter företrädda. 

Dessa delområden kan ställas i kontrast till Vebomark, Degerträsket, Sikeå och 

Hertsånger där materialet består av i stort sett enbart runda och ovala anläggningar. 

De centrala delarna av Ånäset och Grimsmark måste i sin helhet betraktas som 

gravplatser. För en sjöfarare under bronsålder måste gravmonumenten till stor del ha 

präglat upplevelsen av platserna och visat att området beboddes och utnyttjades. Den 

stora tätheten kan inte enbart tolkas i termer av revinnarkeringar, därtill är den rumsliga 

spridningen för liten. Om rösena nödvändigtvis har en markerande funktion så markerar 

de snarare platser än resursområden. Bland de tolkningsalte~~tiv som är tänkbara finns 

bl.a. att platserna är valda i förhållande till boplats, till särskilda resurser eller att 

platserna får sin betydelse för att de har befunnits vara lämpliga som gravplatser. 

Det går att dela in materialet i tre faser. Den första fasen representeras av 

Vebomark. Den karakteriseras av runda och ovala rösen i indraget läge. Den andra 

fasen representeras av Ånäset, Grimsmark, Klintsjön och Degerträsket men de flesta 

anläggningarna i Fäboliden och Lövånger-Bissjön bör sannolikt också föras till denna 

fas. Fasen innebär således en spridning till fler delområden jämfört med föregående fas. 

Formvariationen är stor och lägena mer utåtriktade. Den tredje fasen kan bara spåras i 

Hertsånger och Sikeå. Till fasen räknas anläggningar mellan 30 och 35 m.ö.h. samt 

eventuella yngre anläggningar på lokaler som började utnyttjas under föregående fas 

(jfr. 3.3.1). Fasens anläggningar är små (N84 i Hertsånger undantaget). Formvariationen 

är ringa och med en dominans av ovala och runda stensättningar. 

Det finns möjlighet att föreslå en kronologisk och rumslig kontinuitet från lösfynden 

i Vebomark till boplatsen i Mårtenfäboda. Hypotesen förutsätter dock att delområdet 

Fäboliden som inte omfattades av avvägningarna kan placeras kronologiskt i 

övergången mellan Vebomark och Ånäset. Fördelningen på 5-metersnivåer (jfr tabell 

B. l) visar att det inte är ett helt omöjligt antagande. Ordningsföljden blir i sådana fall: 

lösfynd i Vebomark; rösen i Vebomark; rösen i Fäboliden; rösen i Ånäset och slutligen 

boplatsen i Mårtenfäboda. Stegen skall inte ses som åtskilda utan sllarare som 

överlappande. Med detta vill vi inte säga mer än att en kontinuitet hgger inom 

möjligheternas ram. Att verkligen påvisa någonting sådant ligger helt utanför denna 

uppsats omfattning. 

3.3 Dateringar 

3.3.1 Kontinuitet och rösen på "fel" nivåer 

Strandlinjedatering lider av en allvarlig brist, det är orriöjligt att i strikt mening påvisa 

något annat än en anläggnings äldsta möjliga datering. Vi har i delområdesanalyserna 

visat att de anläggningar som ligger högst i respektive område oftast ligger i branta 

lägen och att de därför bör behandlas med försiktighet. Det finns emellertid en mer 
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svårhanterlig aspekt, nämligen risken för att anläggningar från järnålder och yngre 

bronsålder av olika skäl har placerats högt över deras samtida strandlinje. Vi kan skilja 

ut två tänkbara kategorier som i olika omfattning bidrar till dateringarnas osäkerhet. 

Den första kategorin utgörs av rösen som inte har placerats i relation till en strand eller 

andra gravar. Denna kategori utgör inget större problem eftersom den bör förekomma 

någorlunda jämnt fördelad på alla nivåer. Den andra kategorin består av anläggningar 

som placerats på lokaler med äldre anläggningar och omfattar därmed samtliga lokaler 

med mer än en anläggning. Denna kategori kan ställa till med stor oreda eftersom de 

ligger på samma nivåer som de tidigare strandbundna rösena och därmed förstärker dels 

bilden av strandbundenhet och dels bilden av stora kronologiska variationer i 

begra vningsintensiteten 

Eftersom vi saknar möjligheter att datera enskilda rösen på annat vis än via deras 

h.ö.h. så tvingas vi istället att försöka skilja ut grupper som kan misstänkas ha en 

betydligt yngre datering än de övriga på lokalen. Dessa grupper bör kännetecknas av två 

kriterier: lång gravgömma bör inte förekomma och anläggningarna i gruppen bör sällan 

finnas som enda anläggning på en lokal. 

Lång gravgömma har bara konstaterats i en enda stensättning ( den skeppsformiga 

stensättningen N70). Detta skall jämföras med rösena där det bara är i kvadratiska rösen 

som hällkistor inte förekommer. Detta medför, i kombination med att stensättningar i 

högre grad än rösen ligger på lokaler med mer än en anläggning, att det finns en 

möjlighet att det bland stensättningarna belägna högre än 35 m.ö.h. kan finnas många 

som i själva verket tillhör yngre bronsålder. Om man, för att göra en uppskattning av 

denna felkällas storlek, antar att alla stensättningar över 35 m.ö.h. som inte ligger 

ensamma "egentligen" skall föras till 30-35 metersintervallet innebär det att antalet 

anläggningar där ökar från 19 till 96. På samma gång minskar antalet i 35-40 och 40-45 

metersintervallen från 153 respektive 66 till 106 respektive 46 stycken. 

Nu är det knappast troligt att samtliga ej ensamliggande stensättningar skall dateras 

till yngre bronsålder, men talen ger en antydan om att vi har att göra med en stor 

osäkerhetsmarginal. Man bör em~llertid beakta att det i många fall gått utmärkt att 

kombinera önskemålen om en strandnära placering och närhet till äldre anläggningar. 

Inte ens de största lokalerna har så många anläggningar att rösena inte kan betraktas 

som strandbundna även om det har förlupit en eller två generationer mellan varje 

enskild begravning. 

Om vi föregriper jämförelsen med Baudous ångermanländska material så finns där 

en fingervisning om hur stor andel av anläggningarna som kan dateras till yngre 

bronsålder. De 4 7 undersökta anläggningarna ligger till största del på gravfält, endast 

sju är ensamliggande. I enlighet med det ovan förda resonemanget innebär det att den 

yngre bronsålderns anläggningar kan vara överrepresenterade i urvalet. Av de 
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undersökta anläggningarna hade 24 lång kista, 3 hade två långa och 3 hade en lång och 

en kort kista. Dessa anläggningar började således sannolikt byggas under äldre 

bronsålder. Endast tre anläggningar hade en kort kista. Ytterligare fem anläggningar kan 

sannolikt också dateras till yngre bronsålder av andra anledningar. Sammanlagt kan 

alltså 30 anläggningar dateras till äldre bronsålder och 8 stycken, eller 21 %, till yngre 

bronsålder. Om de ångermanländska förhållandena är överförbara på vårt 

undersökningsområde så bör andelen snarast ses som en maximinivå eftersom 

gravfälten är relativt fåtaliga. Uppskattningsvis kan det i vårt undersökningsområde som 

mest röra sig om ca 20 anläggningar. 

3.3.2 En dateringsmodell 

Det måste påpekas att den dateringsmodell som presenteras i detta avsnitt är preliminär. 

Dess största svaghet är att vi inte kan testa dess giltighet eftersom oberoende dateringar 

saknas. Därtill kommer att modellen medvetet har hållits förenklad. Utgångspunkten är 

att alla anläggningars höjd över havet relaterar till en samtida strandlinje. Andra 

faktorer som kan tänkas ha spelat en roll, somt.ex. närhet till andra gravar, bortses helt 

ifrån. Vidare tas heller ingen hänsyn till variationer i lokalernas lutningsgrad, jordmån 

eller exponering. Med det menas inte att vi anser dem vara oväsentliga utan enbart att vi 

inte kan hantera dem inom ramen för uppsatsen. Målet är snarare att ange möjligheterna 

för strandlinjedateringen än att komma med absoluta resultat. 

I avsnitt 2.2.2 behandlades synbarheten från havet som en möjlig förklaring till 

anläggningarnas strandbundenhet. Om man skärskådar nivåförhållandena i delområdena 

finner man att samtliga anläggningar i Klintsjön, flertalet i Ånäset och Degerträsket 

samt de flesta i norra Grimsmark bör ha varit synliga från stranden när havet stod 33-35 

meter högre än idag. Detta innebär att det blir svårt att uttala sig om hur länge varje 

delområde har utnyttjats. Man finner också att en del av delområdena, främst då 

Vebomark, och Klintsjön ligger inom ett intervall som är alltför snävt för att kunna 

förklaras enbart utifrån synbarhet. 

Variationsvidden i ett delområde kan, under förutsättning att anläggningarna varit 

strandbundna, ses som resultatet av två faktorer: variationen i de enskilda 

anläggningarnas placering i förhållande till vattenlinjen och den tid området har 

utnyttjats, Följaktligen kan man göra en uppskattning hur stor variationen maximalt kan 

ha varit om man gör antagandet att anläggningarna i delområdet har byggts samtidigt. 

Eftersom målet är att kunna göra generaliseringar till andra delområden utifrån denna 

uppskattning är det olämpligt att använda Vebomark för detta syfte, trots att variationen 

.är minst där. Förhållandena i Vebomark med samtliga rösen belägna på morän och med 

enbart något röse i brant läge och dessutom en på det hela taget flack topografi gör att 

iakttagelserna där knappast kan anses vara typiska för undersökningsområdet • i sin 

helhet. Det näst minst spridda delområdet, Klintsjön, passar däremot bättre eftersom 
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topografin·där bättre återspeglar förhållandena i undersökningsområdet. Spridningen är 

totalt 3,73 meter och vi måste då påpeka att samtliga anläggningar utom en är avvägda. 

Tänker ·man sig att alla anläggningar är byggda vid samma tidpunkt och att det lägsta 

röset lagts en halv meter över vattnet får man att rösena legat i medeltal 2,26 meter över 

vattenytan när de byggdes. För enkelhets skull avrundas värdet neråt til1 2 meter. Figur 

23 visar resultatet av att datera samtliga avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. 

efter strandlinje belägen 2 meter lägre än anläggningen i fråga. Kurvan är i stort sett 

densamma som i figur 7. Skillnaderna består i att tidsskalan redovisas och att 

iritervallindelningen blir annorlunda ( intervallen är längre). 
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Figur 23. Avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. daterade efter en strandlinje belägen 2 m lägre 
än anläggningen i fråga. Antal anläggningar per 100-årsinterval/. 

Med samma tillvägagångssätt kan även delområdenas tidsutsträckning preciseras. 

Vebomark kan dateras till 1850-1700 f. Kr~ Grimsmark 1700-1250 f. Kr., Ånäset 1650-

1100 f. Kr., Degerträsket 1450-1300 f Kr. och Klintsjön 1400-1100 f. Kr. Dateringarna 

av de tre faser som föreslogs i avsnitt 3.2.9 blir för fas ett 1850-1700 f. Kr., fas två 

hamnar mellan 1700 och 1100 f. Kr. Den sista fasens senare gräns är svår att uttala sig 

om eftersom de strandbundna anläggningarna är få, men om vi preliminärt sätter det 

lägsta röset i Hertsånger (N84) som slutpunkt så sträcker sig fasen från 1100 f Kr. till 

omkring 800 f.Kr. 

Modellen har tre viktigare osäkerhetsfaktorer: variationen i strandbundna 

anläggningars placering i förhållande till stranden, andelen icke strandbundna 

anläggningar på äldre lokaler samt slutligen eventuella fel och brister i 
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strandförskjutningskurvorna. Den första faktorns magnitud är svåruppskattad. Den 

andra faktorn kan uppskattas i och med jämförelsen med Baudous utgrävda material till 

att som mest uppgå till en femtedel av de icke-ensamliggande anläggningarna. I figur 23 

skulle det motsvaras av att som mest ett tiotal anläggningar med en datering före 1100 f. 

Kr., i själva verket skulle fördelas på den efterföljande delen av tidsaxeln. Denna 

justering kan dock inte förändra helhetsbilden nämnvärt. Vad den sista 

osäkerhetsfaktorn beträffar så är det sannolikast att eventuella fel 1 

strandförskjutningskurvorna resulterar i att tidsskalan i sin helhet förskjuts, som mest 

300 år åt endera hållet. Eventuellt kan det dock tänkas att strandförskjutningsförloppet 

varit mer ojämnt, detta skulle kunna få väldigt varierande och oförutsägbara resultat. 

3.3.3 Dateringar av typer och former 

Baudou daterade fornlämningar av rösekaraktär i Ångermanland efter två metoder: 

analogier med Sydskandinavien för gravgömmans utformning i undersökta 

anläggningar samt efter nivån (jfr. tabell 1). I vårt undersökningsområde finns hällkistor 

av minst manslängd i runda och ovala rösen, i ett långröse samt i en skeppsformig 

stensättning (N70). Bortsett från den skeppsfonniga stensättningen överensstämmer 

dessa resultat med Baudous. Det bör dock nämnas att våra tre skeppsformiga 

stensättningar skiljer sig från den som Evert Baudou daterade såtillvida att de saknar 

yttre kantkedja av upprättstående hällar och har en högre fyllning än Baudous variant i 

Ångermanland. En skeppsformig stensättning i Storkåge, Skellefteå sn. som liknade de i 

vårt undersökningsområde undersöktes av Ekewall som i dess mitt påträffade en 2,5 

meter lång hällkista (Warg 1994:27). Skeppsformiga stensättningar av den fyllda typen 

hör dock inte enbart till äldre bronsålder. I Hortlax sn. finns två undersökta 

anläggningar, den ena med kort och den andra med lång gravgömma (Cadario 1994). På 

en annan lokal i Storkåge än den nyss nämnda undersökte Ekewall ytterligare en • 

skeppsformig stensättning med vad som förefaller vara sex korta gravgömmor 

(möjligen fyra korta och en lång) lagda i rad (Warg 1994:28f). Vad höjdförhållandena 

beträffar så ligger de två avvägda skeppsformiga stensättningarna i vårt 

undersökningsområde strax över 36 m.ö.h., den i Grundsunda ligger ungefär 34 m.ö.h., 

vilket sannolikt motsvarar yngre bronsålder. Vid Mjösjön i Umeå sn. finns en 

skeppsformig stensättning med dubbla skrovrader varav den inre består av resta hällar, 

som ligger ungefär 32 m.ö.h. (Anesäter 1978). 

Med hänsyn till nivåerna kan Baudous dateringsschema kompletteras med att ovala 

stensättningar förekommer på nivåer som relaterar till den yngre bronsåldern jfr. tabell 

3). 
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4. REGIONALA JÄMFÖRELSER 
I kapitlet görs jämförelser i olika skalor med material från andra delar av norrlandskusten. Särskild vikt 
läggs vid de väl undersökta rösena i Angermanland. Kapitlet syftar till att framhäva regionala likheter 
och skillnader. 

4.1 Regionala jämf"örelser 

Jämförelserna kommer att göras i väldigt översiktlig skala. För Gästriklands, 

Hälsinglands och Medelpads del finns landskapsvisa sammanställningar (Eriksson 

1994, Hermodsson 1987, Selinge 1973) som vi kommer att utnyttja som datakällor. För 

Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten saknas så vitt vi vet sådana. För norra 

Ångermanland (socknarna norr om Ångermanälven) använder vi oss av Baudou (1968). 

De nordliga rösena representeras av vårt undersökningsområde. Broadbents 

sammanställning (1979, 1982) för Nysätra, Lövånger, Bureå, Skellefteå, Byske och 

Hortlax socknar kommer inte att utnyttjas (jfr. 2.1 ). Områdena är inte lika stora, varken 

till ytan eller kustlängden, jämförelser i absoluta tal eller i termer av koncentration, 

densitet eller liknande är därför svåra att göra. De dats vi använder oss av är av olika 

kvalitet, Gästrikland, Hälsingland och Västerbotten är inventerade vid åtminstone två 

tillfällen, de äldre sammanställningarna för Medelpad och Ångermanland bygger på 

resultaten från förstagångsinventeringen. 

Figur 24 är en sammanställning i diagramform för delregionerna. De större 

skillnaderna mellan regionerna visar sig följa en glidande skala från norr till söder ( eller 

omvänt) på åtminstone fyra punkter: 

o Fördelningen på höjdnivåer är tydligt bipolär med topparna på nivåer motsvarande 

bronsålder och (yngre?) järnålder. Tyngdpunkten är dock olika. I de nordligaste 

regionerna finns maximum på bronsåldersnivåer, I Medelpad och Hälsingland är 

fördelningen tämligen jämn, i Gästrikland ligger majoriteten av anläggningarna på 

järnåldersnivåer. 

o Andelen övriga anläggningar (i huvudsak ovala) är störst i Västerbotten och 

Ångermanland, minskar sedan i Medelpad och Hälsingland för att slutligen i det 

närmaste saknas i Gästrikland. 

o De runda stensättningarnas mönster är i princip motsatt det för de övriga 

anläggningarna. 

o Det finns en tendens till att bronsålderstoppen återfinns på successivt lägre nivåer ju 

längre söderut man kommer, sannolikt beroende på avtagande 

landhöj ningsintensitet. 

Sammantaget uppvisar Västerbotten och Ångermanland respektive Medelpad och 

Hälsingland de sinsemellan största likheterna. Gästrikland avviker från de andra 

områdena på många sätt, dock inom ramen för de ovan nämnda övergripande 
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Figur 24. Antal anläggningar fördelade på vissa/ormvarianter per 5-metersintervallför (uppifrån och 
ned): mellersta Västerbotten (uo), norraAngermanland (Baudou 1968), Medelpad (Se/inge 1973), 
Hälsingland (Hermodsson 1987) och Gästrikland (Eriksson 1994). 

tendenserna. Den överväldigande andelen anläggningar på låga nivåer och dito runda 

stensättningar i Gästrikland gör det vanskligt att försöka skilja ut 

bronsåldersanläggningar genom att enbart använda sig av höjdnivåerna eftersom 

jämåldersanläggningar inte nödvändigtvis · behöver vara strandbundna i samma 

utsträckning. I vilket fall som helst så är antalet anläggningar med en teoretiskt möjlig 

datering till bronsålder fä (se även Eriksson 1994). Anläggningarna i Gästrikland 
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förefaller på det hela taget påminna mer om de som finns i Uppland med en dominans 

för runda rösen och stensättningar och stort inslag av anläggningar från järnålder. 

Om vi tillfälligt vidgar perspektivet en smula till att omfatta Norden i stort kan vi 

konstatera att runda anläggningar av rösekaraktär är den absolut vanligaste formen. 

Efter vad vi kan förstå så finns en motsvarighet till Ångermanlands och Västerbottens 

mångfald i fråga om former inte någon annanstans (Baudou 1968:62-77). En del senare 

regionala översikter som förstärker bilden ges bl.a. av Wigren (1987), Kjellen och 

Hyenstrand (1979) och Syllner-Gustafsson (1988). 

4.2 Norra Ångermanland 

Vi har tidigare redogjort i korthet för Baudous undersökningar i norra Ångermanland. 

Här tänkte vi nu bereda plats för en mer detaljerad jämförelse mellan 

rösepopulationerna. Som visades i avsnitt 2.3.3 så har vi ingen klar bild av hur 

landhöjningsförloppet i norra Ångermanland förhåller sig till förhållandena, i mellersta 

Västerbotten. Den hållpunkt vi har är att strandlinjen omkring år 1100 fKr. låg 

någonstans mellan 30 och 35 m.ö.h., något som i och för sig ger en fingervisning om att 

områdena grovt sett är jämförbara. Det finns vissa skillnader i terminologin som måste 

beaktas; Baudou använder den äldre definitionen för röse respektive stensättning, det 

går inte att avgöra vilka av anläggningarna i norra Ångermanland som har flack 

respektive välvd profil annat än för de undersökta anläggningarna och det är inte heller 

möjligt att omklassificera anläggningarna i vårt undersökningsområde enbart efter deras 

höjd/diametertal. Detta leder till svårigheter i jämförelsen, särskilt beträffande ovala 

och i viss mån även för rektangulära anläggningar. De ovala anläggningarna i norra 

Ångermanland har påfallande ofta en utpräglat flack profil trots att de enligt den äldre 

definitionen är att betrakta som rösen. Av de undersökta anläggningarna hade samtliga 

ovala och rektangulära rösen flack profil till skillnad från de runda rösena där endast ett 

av tio var flackt. Av denna anledning väljer vi att inte skilja ut rösen och stensättningar i 

grupperna av ovala och rektangulära rösen i jämförelserna. Baudou har också tillämpat 

en något generösare definition för långrösen vilket har lett till att sex meter långa 

anläggningar som i övrigt uppfyllt kraven har räknats som långrösen, i jämförelserna 

har vi därför klassificerat om rektangulära anläggningar i vårt undersökningsområde 

med ett relationstal för bredd/längd understigande 0,5 och med större längd än sex 

meter till långrösen. Alla höjdangivelser i E. Baudous material är givna i höjdsystemet 

RH1900. Vi har därför adderat 70 cm, till varje höjdvärde, vilket approximativt 

motsvarar skillnaden mellan de två höjdsystemen i Ångermanland, för att fä nivåer som - . 

är jämförbara med våra. I jämförelserna har detta gjorts för alla avvägda värden. Det är 

inte möjligt att göra på samma sätt med 5-metersintervallen. Baudous avvägda 

anläggningar är utvalda på samma sätt som våra, d.v.s. företrädesvis lättåtkomliga 
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anläggningar i större koncentrationer. Slutligen bör det beaktas att norra Ångermanland 

var inventerat endast en gång. En jämförelse med resultaten av 

andragångsinventeringen av den norra delen av undersökningsområdet, de delar som 

ligger inom Örnsköldsviks kommun (Grundsunda, Arnäs, Själevad samt nordligaste 

delen av Nätra), visar att antalet kända anläggningar har ökat med omkring 50%, vilket 

emellertid inte synes ha förändrat proportionerna nämnvärt (Hermodsson 1992). 
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Figur 25. Avvägda anläggningar i norra Angermanland (Baudou 1968, höjdvärdena justerade enligt 
texten) och undersökningsområdet mellan 30 och 45 m.ö.h. Antal anläggningar per i-metersintervall. 

Nivåförhållandena är påfallande lika om man jämför 5-metersintervallen, men 

proportionerna mellan 30, 35 och 40 metersintervallen är inte desamma (jfr. figur 24). 

Anläggningarna i N. Ångermanland har en större andel mellan 30 och 35 och en mindre 

mellan 40 och 45 m.ö.h. än de i vårt undersökningsområde. Resultaten av 

avvägningarna ger en mer detaljerad bild av förloppet (figur 25). Här kan man se att 

mellan 35 och 40 m.ö.h är relationen mellan antalet rösen och deras nivåer väldigt 

samstämmiga mellan områdena, med en stark uppgång som börjar strax före 40 m.ö.h, 

kulminerar på 37 m.ö.h. och sedan kraftigt faller. På 40-45 m.ö.h är däremot mellersta 

Västerbottens rösen i högre grad representerade och på 30-35 m.ö.h råder motsatt 

förhållande. 

De runda rösenas fördelning per enmetersintervall i Ångermanland är så gott-som 

identisk med vårt undersökningsområdes (tabell 6). Enda skillnaden är att norra 

Ångermanland har något fler runda rösen på lägre nivåer. Nivåförhållandena stämmer 

även väldigt väl mellan områdena vad det gäller långrösena där alla inom vårt 

undersökningsområde ligger 36-40 m.ö.h och norra Ångermanland par 75% inom detta 
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m.ö.h. Rösen Stens. Ovala Rekt. Mans!. 
lå ru ru kista 
VbÅn VbÅn VbÅn Vb Ån VbÅn Vb 

30-31 1 1 2 
31-32 I 1 1 1 
32-33 2 1 l 
33-34 1 ] 1 3 3 
34-35 3 3 2 
35-36 2 3 2 1 2 1 2 3 
36-37 1 4 8 6 4 5 2 7 3 1 
37-38 2 3 16 15 2 6 10 ll 2 2 
38-39 7 13 10 2 6 11 10 1 5 
39-40 2 4 7 5 1 1 7 9 1 8 
40-41 1 4 3 1 8 9 1 2 
41-42 1 3 2 1 2 4 
42-43 1 3 l 2 3 
43-44 2 4 2 6 1 3 
44-45 6 1 1 
Totalt 5 24 68 53 11 24 57 56 11 13 21 

Tabell 6. Mellersta Västerbotten och norra 
Angerman/and. Avvägda anläggningar mellan 30 och 

Ån 

3 
6 
9 
13 
8 
5 
5 
1 
4 

54 

45 m.ö.h. Typer och former samt förekomst av mans/ång 
eller längre kista per I-meterintervall. 

nivåintervall. De runda stensättningarna stämmer också de väl överens mellan 

områdena vad det gäller nivåkoncentrationer, med undantag av att norra Ångermanland 

har några enstaka anläggningar på lägre nivåer. De rektangulära anläggningarna ligger i 

medeltal aningen lägre i norra Ångermanland. Detta kan eventuellt vara en slump, 

alternativt att man fortsatte bygga dessa former längre där. De ovala anläggningarnas 

nivåfördelning korrelerar väl mellan områdena, om än inte lika bra som de rundas. Här 

kan dock de redan nämnda definitionsproblemen spela in. De i Ångermanland relativt 

vanligt förekommande höga ovala anläggningarna med flack profil är dock sällsynta i 

vårt undersökningsområde. Nivåerna för anläggningar med manslånga hällkistor skiljer 

sig åt genom att manslånga hällkistor förekommer på lägre nivåer i Ångermanland. Det 

totala antalet kända sådana anläggningar är dock betydligt mindre i Västerbotten än i 

Ångermanland, vilket sannolikt hänger samman med den mindre andelen undersökta 

anläggningar. 

Baudou delar in materialet i sju förmodade bebyggelseenheter. Dessa motsvarar i 

storlek och antal anläggningar inom varje område i stort. våra större delområden 

(Degerträsket, Vebomark, Grimsmark, Ånäset, Klintsjön och Fäboliden). 

Ett delområde, Sund i Vibyggerå sn., får på grund av sin varierade sammansättning 

och väl avgränsade utbredning utgöra "typen för bronsålderns bebyggelseenhet" 

(Baudou 1968:124). I området finns 76 anläggningar bevarade. Av dessa har 17 

undersökts och avvägts, 29 st har endast avvägts. Genom undersökningarna påträffades 

3 anläggningar med korta hällkistor ( < 1,2 m ), 2 st med sannolikt mellanlånga kistor 

(1,2-1,5 m) och 20 st med manslånga gravgömmor. Området är mycket brant och därför 
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egentligen mindre väl lämpat för datering med hjälp av nivåavvägning. Figur 26 visar 

de avvägda anläggningarnas h.ö.h. Vi kan genast konstatera att spridningen i höjd är 

stor, t.o.m. inom lokalerna, dessutom framgår tydligt att de anläggningar som sannolikt 

kan dateras till yngre bronsålder ligger blandade med äldre anläggningar och utan 

märkbar korrelation till lägre nivåer. Detta kan vara en av anledningarna till att vi i vårt 

undersökningsområde inte kan hitta särskilt många anläggningar på nivåer motsvarande 

yngre bronsålder. Samma förhållande kan i viss mån märkas i en av de mindre 

bebyggelseenheterna, Killingsnäs i Grundsunda sn (Baudou 1968, 137f). 
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Figur 26. Bebyggelseenheten Sund i Vibyggerå sn. (Baudou 1968). Anläggningar mellan 30 och 50 
m.ö.h. Anläggningarnas h.ö.h. redovisad lokalvis. - betecknar anläggningar utan fastställbar häl/kista, x 
betecknar anläggningar med kort gravgömma och □ sådana med lång häl/kista. 

Bebyggelseenheten Kasa i Grundsunda med ett femtiotal avvägda anläggningar har 

stora likheter med våra två större bebyggelseenheter. Nivåerna är påfallande lika·, 

spridningen är snarast mindre (figur 27, se även Baudou 1968, figur 32 och 33). Det 

finns inga kända korta kistor i delområdet, men ingen av anläggningarna är undersökt. 

J?et förefaller inte vara otroligt att det är i delområden av denna typ som de flesta av 

bronsåldersrösena i åtminstone Ångermanlat:.? och Västerbotten återfinns. 
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Figur 27. Bebyggelseenheten Kasa i Grundsunda sn. (Baudou 1968). Anläggningar mellan 30 och 45 
m.ö.h. Anläggningarnas h.ö.h. redovisad lokalvis. 

4.3 Något om spridningsbilden 

Rösena ligger inte jämnt fördelade efter norrlandskusten, efter en översiktlig 

genomgång av fornlämningsregistret för Västerbottens kustsocknar samt figurerna 5 och 

38 i Baudou 1968 kan man konstatera att det finns tydliga koncentrationer till vissa 

kuststräckor. I norra Västerbotten finns en koncentration i närheten av Skelletefteälvens 

mynning, främst i Skellefteå och Bureå socknar. Söder om denna ligger vårt 

undersökningsområde. De bägge områdena skiljs åt av en zon med glesa 

röseförekomster i södra Bureå och norra Lövånger. I bägge koncentrationerna ingår 

ungefär lika många anläggningar. Söder om vårt undersökningsområde så finns enbart 

ett fåtal rösen i Bygdeå och Sävar. Kring Umeälvens mynning, men främst söder därom, 

i Hömefors sn dyker nästa koncentration upp. Antalet anläggningar är dock betydligt 

färre än i de två nordligare områdena. 

Söder om Hömefors uppstår ett tydligt glapp i Nordmalings sn. Därefter följer en 

koncentration i Grundsunda och angränsande delar av Amäs. I denna koncentration 

ingår Baudous bebyggelseenheter Öden-Godmersta, Kasa, Killingsnäs och möjligen 

också de mer spridda förekomsterna i Amäs sockens östra delar. I de inre delarna av 

Amäs och Själevad socknar samt i norra delen av Nätra sn. finns enbart glesa 

röseförekomster. I södra delen av Nätra och med fortsättning in i Vibyggerå och 

Nordingrå socknar finns en koncentration bestående av Baudous bebyggelseenheter 

Näske-Bjästa, Sund och Ullångersfjärden. Antalet anläggningar i de två sistnämnda 
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koncentrationerna är jämförbart med antalet i de två nordligaste. (jfr. Baudou 1968, 

figur 38) 

I vardera av de två koncentrationerna i norra Ångermanland finns två till tre 

sannolikt samtida bebyggelseenheter. I vårt undersökningsområde finns fyra samtida 

delområden. Koncentrationerna i Ångermanland är dock mindre till ytan än vårt 

undersökningsområde. 

I var och en av de koncentrationer som nämnts finns det platser med en avsevärd 

koncentration av anläggningar till en liten yta: Yttervik i den nordligaste 

koncentrationen, centrala delarna av Ånäset i vårt undersökningsområde, Åheden i 

södra Västerbotten, Kasa i Grundsunda samt Sund i den sydligaste koncentrationen. 

,, 
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5. KRING 'NORRLÄNDSK BRONSÅLDER 
Ett antal hypoteser och teorier om de norrländska bronsålderssamhällena presenteras. En diskussion 
kring dessa förs medfrämst uppsatsens material som utgångspunkt. 

5.1 Tidigare tolkningar 

I diskussionen kring Norrlands bronsålder uppmärksammas ofta skillnaderna mellan 

kusten och inlandet. Dessa skillnader läggs sedan till grund för hypoteser rörande 

kustbefolkningens ursprung. En sammanfattning av variationen mellan kust och inland 

har givits av Bolin (1994 ): 

Kust 

Gravrösen 

Bronsföremål 

Få gjutformar 

Få boplatser 

Sydliga influenser 

Inland 

Inga synliga gravtyper 

Få bronsföremål 

Gjutformar 

Boplatser 

Östliga influenser 

Det finns vissa märkligheter i denna uppställning. Att det skulle finnas boplatser vid 

kusten men inte i inlandet kan knappast vara något annat än en forskningslucka. Det är 

mer svårförståeligt att enbart ett fåtal bronser har påträffats i inlandet med tanke på de 

relativt många gjutformar som har återfunnits. Möjligen kan det tänkas att bronserna 

deponerats på så sätt att de inte kan återfinnas. Det måste dock påpekas att rösena vid 

kusten och bronserna tillhör äldre bronsålder (åtminstone i Västerbotten, i mellersta 

Norrland finns bronser även från yngre bronsålder, jfr. Christiansson 1973a och Baudou 

1992:102f), medan inlandets gjutformar och bronsfynd uteslutande hör hemma i yngre 

bronsålder (Baudou 1992: 104f). Sammantaget så utgörs de huvudsakliga skillnaderna 

av förekomsten av rösen vid kusten under äldre bronsålder och gjutformar i inlandet 

under yngre bronsålder. Ti11 uppräkningen kan läggas att det vid kusten finns en typ av 

boplatser som inte tycks ha förekommit i inlandet. På dessa boplatser (Mariehem i 

Umeå sn (Forsberg 1993) och den tidigare nämnda Mårtenfäboda i Nysätra sn) finns 

skärvstenshögar samt indikationer på att jordbruk har bedrivits i anslutning till 

boplatsen. En uppräkning av skillnader på detta vis döljer dock det faktum att 

boplatsmaterialet och lösfynden i övrigt är desamma vid kusten och i inlandet ( detta 

gäller även de två senast nämnda lokalerna). Skillnaderna mellan kusten och inlandet, 

eller mer specifikt, rösenas koncentration till kusten har tolkats som indikationer på två 

kulturer i Norrland under bronsåldern (Baudou1992:100, Bakka 1974). 

Rösena efter norrlandskusten är ett tydligt vittnesbörd om det sydliga inflytandet 

under bronsåldern. Detta har föranlett forskare att anta att befolkningen var 
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sydskandinavisk eller hade sydskandinaviska rötter. Vanligtvis antas att den 

. huvudsakliga invandringen skedde under mellanneolitikum och . att 

befolkningstillskottet utgjordes av grupper tillhörande stridsyxekulturen (Hallström 

1949, Stenberger 1964, Moberg 1965 Baudou 1968). Efter sina undersökningar 1 

. Ångermanland ställer Baudou upp följande hypotes för kustbefolkningens livsföring: 

Utmed norrlandskusten har under bronsåldern levt en bofast befolkning i små grupper inom 
skilda bebyggelseenheter tillhörande den nordiska bronsålderskulturen. Befolkningen har 
bott i en del av den yngre stenålderns bebyggelseområde, det utpräglade kustområdet. Här 
har bronsålderns befolkning levt vidare på samma sätt som den yngre stenålderns befolkning 
med fiske, jakt, boskapsskötsel och sädesodling. Bronsålderns ekonomi stod på samma nivå 
som den yngre stenålderns och hade fiske och jakt som grundförutsättning. Handelsmän 
söderifrån införde brons, kanske även gjutformar eller material till gjutformar och tog skinn i 
utbyte. (Baudou I 968: 15 5) 

De små gruppernas storlek beräknades utifrån bebyggelseenheten Sund med 

antaganden om nyttjandetiden (600-800 år), mortaliteten (20-30%o) och hur stor del av 

befolkningen som lades i rösen ( alla vuxna samt 60% av de under 18 års ålder) till 9-18 

personer varav 4-7 vuxna (Baudou 1968:129f). Ett problem med hypotesen är att de 

bronsåldersboplatser som undersökts inte uppvisar några sydliga inslag. Detta menar 

Baudou kan förklaras genom att stridsyxegruppema genomgick en 

ackulturationsprocess under tryck från de omgivande norrländska grupperna. Denna 

process resulterade i att de norrländska kulturella elementen gradvis ersatte de sydliga. 

Religionen och det därmed sammanhängande gravskicket utgjorde dock ett undantag. 

Genom fortlöpande kontakter längs kusten bibehölls den sydliga religionen och de 

förändringar som skedde accepterades. Rösenas begränsning till kustlandet gör det dock 

möjligt att särskilja de två etniska grupperna. Möjligen kan dock den något rikligare 

förekomsten av bronser från yngre bronsålder tyda på att bosättningar av 

sydskandinavisk karaktär kan ha förekommit i Mellannorrland (Baudou-i 992: 102f). 

Baudou menar att förutsättningar för ett utvecklat hövdingadöme saknas. 

Befolkningen i Ångermanland var för gles, Baudou räknar med fyra bebyggelseenheter 

med kontinuerlig bosättning genom hela bronsåldern och tre tiH • fyra · kortvarigare 

enheter i sitt undersökningsområde som mäter nära 20 mil längs dagens kust. Dessutom 

saknas riktigt stora gravar och rika gravgåvor som kunde ha tytt på en organisationsnivå 

överstigande storfamiljen (Baudou 1968: 157). 

Selinge är i sin avhandling om. forntiden i Ljungans dalgång in.er ambivalent rörande 

förhållandet mellan kusten och inlandet. Han poängterar att även om boplatser 

daterbara till bronsålder saknas i kustlandet s~ är ändå likheterna mellan lösfynden och 

materialet i inlandet stora. Detta skulle kunna _leda till slutsatsen att kusten och inlandet 

utnyttjades iriom samma ekonomiska system. Problematiskt i sammanhanget är dock 

rösena som bara finns vid kusten. Selinge är tveksam till Baudous indelning i 

bebyggelseenheter, dels menar han att det allmänt finns ett stort inslag av godtycke och 
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mer specifikt har han svårt att kunna urskilja några tydliga enheter i Medelpa~ utan ser 

istället fördelningen som ganska homogen i kustbandet, vilket enligt honom snarare 

tyder på att de byggts av mobila jägarsamhällen än av bofasta deltidsbönder. Den 

slutsats som han ändå förordar är att kusten och inlandet utnyttjades säsongsvis av 

samma grupper. Rösenas koncentration kan dels förklaras med att rösen företrädesvis 

kan antas ha byggts under den tid av året man vistades vid kusten, nämligen 

sommarhalvåret, dels av den allmänna kustbundenhet som synes råda för dessa 

anläggningar även i andra delar av landet som tex. Uppland, vilket i sin tur kanske kan 

ha irrationella (d.v.s. religiösa) orsaker (Selinge 1979:94-101). 

Den tredje synen på Norrlandskustens bronsålder företräds av Broadbent som i 

huvudsak baserar sin uppfattning på förhållandena i norra Västerbotten. Broadbent 

menar att man kan anta att det under bronsålder fanns relativt stora samhällen med hög 

social komplexitet och integration och med hög grad av bofasthet. Dessa samhällens 

föregångare uppträdde redan i övergången från mesolitikum till neolitikum med 

boplatserna i Lundfors (Skellefteå sn) som främsta exempel. Grunden för dessa 

samhällen låg i kustens resursrikedom, med möjligheter till sälfångst och fiske som 

viktiga element, eftersom den gör det onödigt med säsongsförflyttningar till andra 

ekologiska zoner (Broadbent 1979). I ekonomiska system av den här typen, med ett 

relativt intensivt utnyttjande av de befintliga resurserna, blir mekanismer som kan 

förhindra överexploatering viktiga. En av de viktigaste är enligt Broadbent 

territorialiteten (Broadbent 1982: ll 7f). Det är mot bakgrund av dessa förutsättningar: 

ett relativt komplext samhälle med territoriella begrepp man ska se introduktionen av 

röse- och höggravskicket i hela Skandinavien. Gravarna fyllde en funktion som 

territoriemarkörer vare sig det gäller jordbruksmark eller marina resursområden 

(Broadbent 1983). Gravarna var utmärkta för denna roll eftersom de, i kraft av att vara 

gravar, påvisade kontinuiteten bakåt till tidigare generationers anspråk. Att de 

norrländska rösena i första hand lades vid stränderna blir i detta sammanhang en 

naturlig följd av de marina resursernas betydelse (Broadbent 1982: 117f). 

Kristiansen ser kuströsena i ett annat perspektiv. Han förklarar förekomsten av 

rösen, bronser och hällristningar i norra Skandinaviens kustområden med att de sydliga 

eliterna överförde sin prestigevaruideologi till dessa områden. Drivkrafterna bakom 

processen var sociala och ekonomiska. Det kom att utvecklas ett centrum

periferiförhållande där ·den gemensamma ideologin gjorde det möjligt för den sydliga 

parten att tillgodogöra sig överskottsproduk:tion i de marginella kustområdena. Detta 

överskott (troligen då pälsverk, kanske också sältran) kom sedan till användning i 

utbytet med kontinentala centra (Kristiansen 1987). 

Bolin har en ny aspekt att tillföra synen på förekomsten av rösen och 

sydskandinaviska bronser längs kusten. Kustens befolkning stod i ständig kontakt 
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sjövägen med grupper söderifrån och hade därför ett behov av att både markera sin 

närvaro i kustområdet och ha en fungerande kommunikation med främlingarna. Några 

sådana behov förelåg inte i inlandet och därför förekommer inte heller det 

sydskandinaviska symbolspråket där (Bolin 1994 ). 

5.2 Diskussion 

5.2.1 Dateringarna 

Dateringsfrågan är huvudsyftet med denna uppsats, och det är främst på grundval av de 

resultat som redovisades tidigare som vi har något att tillföra diskussionen. 

Dateringarna skiljer sig i viss mån från de som givits av Broadbent och Baudou. 

Broadbent menar att rösena generellt kan dateras till 1300-650 f. Kr. (Broadbent 

1982: 114) Då ska· man visserligen ha i åtanke att det grundar sig på en 

landhöjningskurva med okalibrerade C-14 dateringar, men även om man kompenserar 

för detta hamnar dateringarna betydligt senare än våra. 

Baudou ger också en generell datering, men utifrån gravgömmomas konstruktion, 

och den hamnar i period Il-V. Han har dock svårt att få grepp om den yngre 

bronsålderns bebyggelse inom stora delar av sitt undersökningsområde. Ingen av 

författarna har närmare diskuterat förändringar över tid, mest notabelt är att ingen 

närmare har berört den tydliga kulmen som finns mellan 35 och 40 m.ö.h. 

Det är troligt att det av oss föreslagna förloppet har visst generellt värde. Vi har 

visat att förhållandena inom Baudous undersökningsområde är jämförbara och sannolikt 

samtida. Preliminärt vågar vi föreslå att beskrivningen gäller för Ångermanlands- och 

Västerbottenskusten. Det är möjligt att kulmen nåddes samtidigt över ett större område. 

Det kan inte uteslutas att bronsålderstopparna i de övriga norrlandslandskapen är 

samtida. 

En jämförelse med andra delar av Skandinavien skuJle vara intressant att 

genomföra, men utrymme saknas inom ramen för denna uppsats. I sammanhanget är det 

dock intressant att notera att samtliga danska ekkistegravar med dendrokronologisk 

datering (14 st.) ligger mellan 1275 och 1396 f. Kr. (Randsborg 1993). I Skåne ligger 

den största delen av de daterbara centralgravarna från äldre bronsålder i period III, 

endast en kan dateras till period I (Håkansson 1985). I detta perspektiv har 

anläggningarna i Vebomark onekligen åsatts en mycket hög ålder. Det är dock i 

Vebomark vi har de anläggningar som vi är säkrast på verkligen är strandbundna. Enda 

möjligheten att dessa skulle kunna vara feldaterade i någon mer avgörande grad är att 

strandförskjutningskurvorna inte stämmer. 

5.2.2 Rösebyggarnas ursprung 

Rösebyggamas ursprung, eller snarare etniska tillhörighet är ett svårlösligt problem. Vid 

en första anblick kan alternativen synas vara lätta att urskilja: "norrlänningar" eller 
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"sydskandinaver". Införandet av varianter av respektive alternativ, nämligen 

"ackulturerade sydskandinaver" och "kustnorrlänningar" visar emellertid att frågan är 

betydligt mycket mer komplicerad. Begreppen är inte heller särskilt väl definierade, 

framför allt saknas ofta en diskussion kring etnicitet som begrepp och dess användning 

inom arkeologin i detta sammanhang. Vi kommer inte heller att göra några noggrannare 

utläggningar kring detta, utan endast tillfoga några egna reflektioner. 

Hypotesen om invandring under mellanneolitikum och därpå följande ackulturation 

har två svaga punkter. För det första så är de fynd och boplatser som kan knytas till 

stridsyxekulturen i Norrland koncentrerade till norra Västerbotten. I länet har påträffats 

19 stridsyxor och mer än 300 tjocknackiga flintyxor och mejslar, de flesta i depåer 

(Bertvall 1985). De stridsyxeboplatser som är kända i Norrland ligger samtliga i norra 

och mellersta Västerbotten. Mot bakgrund av detta är det svårt att tänka sig att den 

mellanneolitiska invandringen kan användas till att generellt förklara förekomsten av 

rösen längs norrlandskusten. I Ångermanland har man hittat 18 flintyxor varav tre från 

en depå, i Medelpad har man endast hittat fem yxor i ett depåfynd (Bertvall 1985). För 

det andra är det svårt att visa på kontinuitet från mellanneolitikum till bronsålder. 

Särskilt svårt blir det om man utgår från att en ackulturationsprocess har ägt rum. Såvitt 

vi vet har heller inget försök gjorts att undersöka huruvida en kontinuitet föreligger eller 

ej. Det är dock betecknande att analysen av stenteknologin på den viktigaste lokalen, 

Bjurselet, resulterar i tolkningen att fasen med sydskandinavisk stenteknologi endast var 

temporär och ersattes av en fas med norrländsk teknologi (Knutsson 1988). Detta har i 

andra sammanhang överförts till att gälla hela kolonisationsfasen där man alltså menar 

att de sydskandinaviska bosättningarna trängdes ut, eller möjligen uppslukades, av de 

norrländska invånarna (Baudou 1992:73±). 

Man måste vara öppen för möjligheten att norrlandskusten kan ha bebotts av en 

heterogen befolkning. Vid litteraturstudier kan man få intrycket att rösena är spridda i 

ett jämnt band längs kusten. Det är emellertid uppenbart att så inte är fallet, det finns 

betydande regionala koncentrationer (jfr. 4.3) Koncentrationerna kommer närmare att 

beröras senare, det som intresserar oss för tillfället är glappen. I större delen av Bygdeå 

och Sävar liksom i Nordmalings socken saknas rösen nästan helt. Frågan man kan ställa 

sig är om denna frånvaro reflekterar ogynnsamma naturgeografiska förhållanden eller 

att dessa områden beboddes av en befolkning som inte fann det vara meningsfullt att 

bygga rösen. 

Gemensamt för bägge områdena är att de är flacka och till stor del upptas av 

sandhedar vilket i sin tur förlänar dem en rak och tämligen ointressant kustlinje - raka 

motsatsen till den ojämna kustlinje som Broadbent menar är gynnsam för sälar och 

säljakt (Broadbent 1979:185±). Bilden är emellertid inte så enkel. Ett liknande glapp 

finns även i Ångermanland i de inre (västligare) delarna av Själevad socken och de 
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angränsande (nordliga) delarna av Nätra. Dessa platser kännetecknas inte alls av en 

flack och rak kustlinje utan snarare av branta stränder och djupa vikar. Det vore 

intressant att se en närmare undersökning av dessa mer glesa förekomster av rösen. 

Om man söker svar på frågan om rösebyggamas ursprung i vårt 

undersökningsområde finner man att det finns artefakter och boplatser som synes höra 

hemma inom stridsyxekulturen inom eller strax utanför vårt undersökningsområde. 

Sydväst om Robertsfors har påträffats en tjockbladig oslipad yxa och vid ett senare 

tillfälle ett bearbetat flintstycke synbarligen avsett att bli en yxa. På platsen. fanns även 

skörbränd sten och brända ben varav de bestämbara visade sig vara säl. B<,>platsen har 

daterats utifrån h.ö.h. ( 49 meter) till mellanneolitikum vilket stämmer överens med 

yxans datering. Boplatsläget vid Rickleåns utlopp i havet anses av Huggert vara valt för 

de goda möjligheter till sälfångst och fiske som platsen erbjöd. Boplatsen skall ses s.9m 

en del av ett ekonomiskt system som utnyttjade Rickleåns dalgångar upp till och med 

Bygdeträsket där ett större antal redskap av sydskandinavisk karaktär har påträffats 

(Hugge~ 1993). 

Det är svårt att visa att denna bosättning har kontinuitet in i bronsåld~m. Visserligen 

har en senneolitisk skafthålsyxa påträffats tillsammans med en skifferspets några 

kilometer uppströms Rickleån (Huggert 1993), men denna länk kan inte anses vara 

alltför stark. Det är svårt att se någon kontinuitet frän senneolitikum till bronsålderns 

rösen i närheten av rösena. Anläggningarna i Sikeå är svårbedömda ~~n synes ha sin 

tyngdpunkt i yngre bronsålder, de i Klintsjöområdet har inte h~ller de någon 

kronologisk kontakt med senneolitikum. 

De äldsta rösena i vårt undersökningsområde finns i Vebomark. Inslaget av 

sydskandinaviska former i delområdets omgivningar är ringa. Det finns uppgifter om 

två lösfunna stridsyxor, en från Mårtensboda i Lövånger sn. och en från Vebomark. ., 
Väster och nordväst om Vebomark har en stridsyxa påträffats i Lappvattnet och" en 

stridsyxa och en tunnackig flintyxa i Renbergsvattnet, bägge platserna ligger i Burträsk 

socken (Bertvall 1985). Det finns en del fynd som kan antyda kontinui~et över 

senneolitikum i samma område i form av en spjutspets och en dolk av flinta siimt tre 

enkla skafthålsyxor (Broadbent 1982:76f). 

I Vebomarks närmaste omgivningar dominerar dock lösfynden av norr.lä?<;lsk 

karaktär. Dessa synes i allmänhet kunna dateras till mellanneolitikum-äldre bronsålder. 

Koncentrationen av lösfynd är den största i Lövånger socken. Vi saknar överblick över 

lösfynd gjorda i Nysätra, Bygdeä och Burträsk.. Sammantaget så finns fynd som_ kan 

tillskrivas såväl sydlig som norrländsk proveniens. Att föreslå kontinuitet från 
. . 

koloniserande sydskandinaviska grupper förefaller dock vara svårare än att framhålla ~n 

norrländsk kontinuitet. 
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5.2.3 Gruppstorlek och social struktur 

Som framgick av forskningsöversikten finns vitt skilda åsikter om hur stora de sociala 

enheterna kan ha varit. Baudous beräkningar av befolkningsstorleken 1 

bebyggelseenheterna kan visserligen anses vara osäkra, särskilt antagandet om hur stor 

andel av befolkningen som gravlagts i rösen, men huvudfrågan är dock om 

bebyggelseenheterna skall tolkas som självständiga enheter eller om det finns en 

övergripande social organisation. Det är möjligt att tolka de större regionala 

koncentrationerna som presenterades i avsnitt 4.3 som ett tecken på att större sociala 

enheter med någon slags central funktion och med buffertzoner emellan existerade 

under äldre bronsålder. Rösenas spridning inom delområdena kan i sig inte användas för 

att styrka resonemanget. Delområdena kan likaväl tänkas utgöra bebyggelseenheter i 

Baudous mening som de kan ses som särskilda platser inom en större grupps 

territorium. 

Det är ganska rimligt att tolka rösenas storleksskillnader i sociala termer. Baudou 

hävdar att inga rösen är så stora att de inte kan ha byggts inom ramen för en storfamilj 

under en månads tid (Baudou 1968:156f) och menar att detta (i och för sig i 

kombination med andra faktorer) tyder på att det inte existerade några utvecklade 

hövdingadömen vid norrlandskusten under bronsåldern. Man kan i och för sig i likhet 

med Bertilsson (1981) hävda att en månads improduktivt arbete måste anses som 

mycket för en liten grupp, men det intressanta i sammanhanget är variationen i storlek, 

med ett fåtal stora rösen och ett stort antal små. Den rimligaste tolkningen av rösenas 

storlek är att den återspeglar de efterlevandes värdering av den avlidne. 

Spridningsförloppet har vissa sociala implikationer. De rösen som byggdes i 

Vebomark kan inte på något sätt motsvara befolkningen i hela undersökningsområdet, 

ens under en mycket kort period, något som blir särskilt tydligt i jämförelse med den 

nästföljande fasen. Om man antar att befolkningen var av den storleksordning som 

Broadbent föreslog för Lundfors så innebär det att enbart ett litet skikt begravdes i 

rösen. Med antagandet att gruppen var av storfamiljsstorlek kan visserligen gravar ha 

byggts över de flesta, men eftersom man måste anta att storfamiljen i Vebomark 

knappast kan ha varit den enda i undersökningsområdet under denna tid rar man en 

skillnad gentemot de andra grupperna som inte uppförde rösen. Detta avspeglar inte 

primärt sociala skillnader mellan grupperna utan snarare att storfamiljen i Vebomark 

hade närmare kontakt med Sydskandinavien och hade därför lättare att ta upp eller 

starkare skäl att införa det nya gravskicket. 

Det finns skillnader i storleksvariationen mellan den första och den andra fasen (jfr 

figur 8). När det totala antalet ökar, sker detta främst genom att de små rösena ökar sin 

andel. Den stora expansionen kunde annars ha inneburit en inflation av rösenas värde 

som sociala markörer. Det finns vissa svårigheter att förena skillnaderna mellan de två 
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första faserna med ett antagande om ett stort integrerat samhälle. I den första fasen1 när 

rösena markerar en liten utvald grupp människor, återfinns de koncentrerade till ett 

bestämt område. Det går inte att visa att de områden som vi föreställer oss som 

Vebomarks fortsättning i tid: Fäboliden och Ånäset, på något sätt skiljer sig från de 

andra områdena annat än genom att Ånäset har väldigt många anläggningar. Man måste 

därför i detta fal] anta att rösenas sociala budskap förändras till att i mindre grad 

uttrycka sociala skillnader eller att det sker en fragmentarisering av det tidigare 

kollektivet. 

Det är enbart möjligt att påpeka att det fanns skillnader, men det går inte att göra 

några välgrundade utsagor om skillnadernas art eller grad. Frånvaron av rika gravgåvor 

stärker visserligen Baudou i hans uppfattning om att hövdingadömen inte har existerat, 

men som så ofta påpekats är bevaringsförhållandena i rösena dåliga, och dessutom 

behöver rangskillnader inte nödvändigtvis ta sig samma uttryck vid norrlandskusten 

som i Sydskandinavien. Utan kompletterande källmaterial är det inte meningsfullt att 

göra annat än att konstatera att befolkningen kan ha varit organiserad i storfamiljer eller 

i större, mer komplexa och integrerade samhällen. 

5.2.4 Territorialitet 

En ofta framförd åsikt är att rösena kan ha fungerat som territoriemarkeringar. Det är 

svårt att föreställa sig en sådan funktion för anläggningarna i Vebomark. De kan 

definitivt inte markera en stor grupps revir, möjligen skulJe de kunna vara 

revirmarkeringar för en storfamilj, men man måste komma ihåg att läget är ytterst 

indraget, närapå gömt. 

. Rösena i den andra fasen kan däremot ha varit territoriemarkeringar. Tyvärr går det 

inte att avgöra om delområdena är enskilda storfamiljers revir, eller om de är speciella 

platser inom en större grupps territorium, men man kan fråga sig om det kan ha funnits 

något behov av revirmarkeringar om undersökningsområdets totala befolkning endast 

utgjordes av 4-5 storfamiljer med 9-18 personer vardera. 

I den tredje fasen kan möjligen anläggningarna i Sikeå och Hertsånger ha haft en 

markerande funktion. Dessa förefaller dock snarast vara punktmarkeringar av speciella' 

platser. De anläggningar som möjligen kan ligga på lokaler med kontinuitet bakåt till 

den föregående fasen kan knappast ha haft en territoriemarkerande funktion. 

Om territoriemarkering var en viktig funktion för den andra fasens rösen, men inte 

för den sista fasens, så är det intressant att denna förändring inträffade samtidigt som 

jordbruket dök upp i undersökningsområdet och i umetrakten (Engelmark 1976). I den 

nya ekonomin fanns inte samma behov av att markera de tidigare så viktiga marina 

territorierna. 
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5.2.5 Gruppidentitet och identifikation 

Rubrikens två begrepp; gruppidentitet och identifikation går knappast att skilja från 

varandra. Om man tänker sig att rösena har tjänat till att stärka den egna gruppens 

identitet går det inte att bortse från att de symboler som valdes samtidigt identifierade 

den egna gruppen med andra rösebyggare längs kusten och med samhällen i 

Sydskandinavien. Det går visserligen att hävda att denna markering av en kollektiv 

identitet kan ha tjänat till att dölja motsättningar inom samhällena, men det är samtidigt 

omöjligt att bortse från att den samtidigt måste ha definierat andra grupper som ej 

tillhöriga gemenskapen. Vi kan konstatera att det är först under bronsålder som det 

uppträder något som i någon avgörande mån skiljer ut den nordliga norrlandskusten från 

inlandet, om man undantar de isolerade kolonisationsförsök som förekom under 

mellanneolitikum. Samtidigt som detta inträffar sker även förändringar i inlandet. Det 

tidigare relativt fasta bosättningsmönstret med permanenta boplatser i skogslandet 

ersattes av ett system med säsongsvisa flyttningar, där både skogslandet och 

förfjällsregionen utnyttjades (Forsberg 1985:271ff, Bergman 1995: 195ft). Det är också 

under den tidiga bronsåldern som den första asbestkeramiken av Säräisniemi 2-typ 

uppträder (Baudou 1989a). Denna keramik ses ofta som en identitetsmarkering för 

inlandets befolkning. 

Baudou menar att det under yngre bronsålder finns inslag i den materiella kulturen 

som kan ha fungerat som symboler för etnisk identitet. För norra Norrlands inlands del 

rör det sig om Säräisniemi 2-keramik och ananjinoyxor. Vid kusten finns bronser av 

sydskandinavisk karaktär samt rösen. Enligt Baudou uppstår en stressituation som är 

relaterad till framväxten av starka samhällsformationer i Mälardalen och inom 

Ananjinokulturen i Volga-Kamaområdet under yngre bronsålder där norrlandskµsten 

dras in i ett kulturellt beroende av Mälardalen och inlandet hamnar i kulturellt och 

ekonomiskt beroende av Volga-Kamaområdet. Det är detta sammanhang som slutligen 

resulterar i uppkomsten av den samiska etniciteten (Baudou 1987, 1989a och 1989b). 

Resonemanget är tankeväckande, men problem uppstår i och med att de föreslagna 

symbolerna, åtminstone för norra Norrlands del, inte är samtida. Som vi nämnde i 

kapitlets inledning så är de sydskandinaviska bronsema från Västerbotten så gott som 

uteslutande från äldre bronsålder, medan inlandets bronser och gjutformar främst tillhör 

periodens yngre del. Vi har dessutom visat att den övervägande delen av rösena 

sannolikt hör hemma i den äldre bronsåldern. Det medför att det finns en alternativ 

tolkning där den sydskandinaviska bronsålderskulturen fick ett stort kulturellt inflytande 

över norrlandskusten under äldre bronsålder och att detta i sin tur fick till följd att 

inlandets befolkning närmade sig den östliga kultursfären. 
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5.3 Slutsatser 

Dateringarna av rösena och indelningen i tre faser bildar en grund för fortsatta 

tolkningar av materialet. Rösebyggarna antar vi vara av lokalt och inte sydskandinaviskt 

ursprung. Det kan knappast anses vara lämpligt att beräkna befolkningens storlek 

utifrån rösena eftersom deras fördelning över tid snarare avspeglar andelen gravlagda än 

befolkningsutvecklingen.· Att vidare dra slutsatser om sociala förhållanden visar sig vara 

svårt. Materialet kan tolkas på vitt skilda sätt. Ett kompletterande material från t.ex. 

boplatser skulle dock kunna vidga möjligheterna. Rösena kan ha haft en roll som 

territoriemarkörer, knappast dock de tidigaste. Även om de inte har haft funktion som 

markörer så kan deras spridning likväl ses som uttryck för att en territoriell uppdelning 

fanns. 
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6. SAMMANFATTNING 

Uppsatsens huvudsyfte var att datera undersökningsområdets rösen utifrån 

strandlinjeförskjutningen. Materialet uppvisade drag som inte kan tolkas som annat än 

att bronsålderns rösen i stor utsträckning placerades på, eller i nära anslutning till 

havsstranden. Viktigast i detta sammanhang var de snäva höjdintervall som 

anläggningarna inom varje delområde var placerade i. Resultatet av dateringarna visade 

att det sker en förändring av rösenas antal och spridningsbild under bronsålderns 

förlopp och en indelning i tre faser föreslogs. Under den första fasen (1850-1700 f.Kr.) 

byggdes rösen i ett delområde (Vebomark, Lövånger sn. ). Den andra fasen ( 1700-1100 

fKr.) kännetecknas av att ett stort antal rösen byggdes i åtminstone fyra delområden. 

Byggnadsintensiteten når ett tydligt maximum 1200-1500 fKr. Under den tredje fasen 

(från 1100 f. Kr. och med oklar begränsning framåt i tiden) skedde en avsevärd 

minskning av antalet rösen i strandbundna lägen vilket i viss omfattning möjligen 

kompenserades av att anläggningar placerades i anslutning till föregående fas rösen 

eller som sekundärgravar i äldre anläggningar. 

Dateringarna omges av vissa förbehåll. De strandförskjutningskurvor som har 

använts innehåller samtliga stora osäkerhetsmarginaler som med lätthet kan medföra att 

dateringarna skjuts hundratals år åt ena eller andra hållet, men förloppet i sig kan 

knappast förändras av denna anledning. Den andra mer betydande osäkerheten rör den 

yngre bronsålderns anläggningar som dels kan vara underrepresenterade och dels 

felaktigt kan ha daterats till äldre bronsålder på grund av att de inte har varit 

strandbundna. Denna felkälla är dock sannolikt av mindre omfattning av jämförelser 

med utgrävda anläggningar i Ångermanland att döma. 

De regionala jämförelserna visar att det finns stora likheter mellan de 

ångermanländska rösen och de i vårt undersökningsområde beträffande såväl 

utformning, datering och geografisk spridning. Vårt undersökningsområdes första fas 

kan dock inte konstateras i Ångermanland ( eller någon annanstans heller för den delen). 

Hälsingland och Medelpad skiljer sig från Ångermanland och Västerbotten främst 

genom rösenas utformning ( en betydligt lägre andel ovala anläggningar), men det verkar 

troligt att bronsålderns maximum ligger i periodens äldre del även i dessa landskap. 

Gästriklands rösen liknar mest de som finns i mälarlandskapen med en dominans av 

runda stensättningar. Det går inte att uttala sig generellt om dateringar. 

Diskussionen kring den norrländska bronsåldern visar tydligt hur ensidigt 

källmaterialet är och hur svårt det är att kunna föra en givande diskussion med bristande 

underlag. Vissa slutsatser kan dock dras. Med utgångspunkt från förhållandena i 

undersökningsområdet kan det antas att de som byggde rösena var av norrländskt 

ursprung. Den stora storleksvariationen kan tolkas som en markering av sociala 
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skillnader mellan de gravlagda, det är dock inte möjligt att precisera skillnadernas 

karaktär. Rösena kan ha haft en revirmarkerande funktion under den andra fasen, men 

knappast under den första eller den sista. De två sistnämnda tolkningarna visar sig i hög 

grad vara beroende av hur stora befolkningsgrupper som förekom vid kusten under 

bronsålder. Det är inte lämpligt att beräkna befolkningens storlek utifrån antalet 

gravlagda. Den ojämna fördelningen över tid tyder på att gravskickets popularitet har 

växlat betydligt. Det finns underlag för både tolkningar i termer av storfamiljer och för 

betydligt större och mer komplexa samhällsformationer. Rösena i sig själva är inte nog 

för att kunna dra slutsatser i denna centrala fråga. 
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Appendix A 
Katalog 

Bygdeå 

.c 
i:: C) :å •«I CIJ C • 
E E "0 ·- .c 

C "0 ni :o •«I 

~ 
... 

C) t:I) "0 
... 

E ni c, ·cu ~ 
a. E i !!? ~ "> ... "0 't7 0 .::it. s :o CIJ :o' ni äi 0 ~ ~ >- 0 ·- - ... 

...J C 1-- LI.. X:: "' ID :I: X >- :I: C 
27 1 36,55 r ru 11 9,5 1,5 7129 1751 Klintsjön 
28 1 36,87 r ru 12 2 7129 1751 Klintsjön 
29 1 37,72 r ov 2,6 7,5 5 0,8 7130 1751 Klintsjön 
29 2 37,59 r ov 2,2+ 8 5,5 1 7130 1751 Klintsjön 
29 3 37,17 r ru 1,2+ 14 2 7130 1751 Klintsjön 
29 4 36,79 r ru 11 1,7 7130 1751 Klintsjön 
29 5 36,82 r ru 5 1 7130 1751 Klintsjön 
29 6 36,01 s sk 9,5 4,5 0,7 7130 1751 Klintsjön 
29 7 36,04 s sk 12 3 0,6 7130 1751 Klintsjön 
30 1 43,36 r ru 6 0,6 7127 1749 Sikeå 
31 1 55 r ? 20 15 1,3 7127 1749 Sikeå 
31 2 55 r ? 16 10 0,7 7127 1749 Sikeå 
32 1 45,70 r ov 12 10 1,5 7127 1749 Sikeå 
33 1 35,71 r ov 5,5 4 0,5 7127 1749 Sikeå 
33 2 36,00, r ov 4,5 3 0,4 7127 1749 Sikeå 
34 1 50 r ? 16 0,4 7127 1749 Sikeå 
35 1 38,51 s ? 4 0,2 7128 1749 Sikeå 
35 2 35,53 s ru 5 0,4 7128 1749 Sikeå 
35 3 33,83 s ? 4 7127 1749 Sikeå 
36 1 30 r ? 11 7 0,4 7127 1748 Sikeå 
43 1 38,34 r ov ? 4,5 3 0,5 7125 1748 Sikeå 
45 1 37,44 s ov 5 3 0,4 7129 1751 Klintsjön 
266 1 32,19 s ov 6,5 3,5 0,3 7127 1748 Sikeå 
266 2 32,85 s ov 7 5 0,5 7127 1748 Sikeå 
280 1 20 s ov 3 2 0,2 7128 1753 

Lövånger 

.c 
i:: C) :å 

C • •«I CIJ 
·- .c E E "0 
C "0 

C'll 

~ 
:o •f! 

C) t:I) "0 
... 

E ni _D'IC'll :C'll ~ 
a. E i '0 "0 i 0 .::it. :.... > s :o CIJ :ö' ni äi 0 C > >- 0 ·- en ... 

...J <( <( C 1-- lL X:: ID :I: X >- :I: C 
2 1 70 r la 12 3 0,4 7154 1750 83 Vebomark 
3 1 43,89 r ov ? 12 11 1,3 7155 1750 81 Vebomark 
4 1 60,01 r ov 2,8 6,5 4,5 1,1 7156 1752 77:3 Vebomark 
4 2 57,47 r ru 7 0,8 7156 1752 77:4 Vebomark 
4 3 54,27 r ov 2+ 5 4 0,6 7156 1752 77:5 Vebomark 
4 4 58,67 r ru 14 2 7156 1752 77:2 Vebomark 
4 5 58,68 r ru 9,5 1,1 7156 1752 77:1 Vebomark 
4 6 57,60 r ru 1,7 4 0,5 7156 1752 77:6 Vebomark 
5 1 53,16 r ru 15 1,1 7156 1752 79 Vebomark 
6 1 42,44 r ru 14 1,3 7156 1752 76 Vebomark 
7 1 45 r ru ? 10 1,7 7150 1751 99 Fäboliden 
8 1 35 r ru 10 1,2 7150 1751 Fäboliden 
9 1 40 r ru 2,3+ 9 0,6 7150 1751 100 Fäboliden 
9 2 40 s ov 8 3 0,4 7150 1751 100 Fäboliden 
10 1 42,64 r ru 11 1,2 7155 1753 80 Vebomark 
11 1 42,98 s ov 6,5 5,7 0,4 7153 1755 101 Vebomark 
11 2 42,91 r ov 6,5 5 0,6 7153 1755 101 Vebomark 
12 1 43,10 r ov 6,5 5 0,4 7153 1756 102 Vebomark 
13 1 43,84 r ov 4,5 3,3 0,6 7152 1756 104:5 Vebomark 
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Katalog 

Lövånger (fortsättning) 

~ 
~ C, :() •(U a, C: • E E 'tJ "·- .c 

C: 'tJ "iij :o •CU 

i 
... 

C'I C'I 'tJ 
... E 

~ _C'l(U :(U ~ 
c. E i ... 'tJ 'tJ i 0 :_ > a, :o a, :o' "iij aj 0 C > - >, 0 ·- - ... 

....J ,c( ,c( C: I- u.. ~ (J) [O ::c >< >- ::c 0 
13 2 43,90 r ru 6 0,8 7152 1756 104:4 Vebomark 
13 3 43,83 r ov 2,5 8,5 6,5 0,7 7152 1756 104:3 Vebomark 
13 4 44,12 r ru 12 1,9 7152 1756 104:2 Vebomark 
13 5 43,62 r ru 1,8 8 1,5 7152 1756 104:1 Vebomark 
14 1 44,23 r ru 16 1,3 7152 1756 103 Vebomark 
16 1 55,27 r ov 4 3,5 0,4 7153 1758 109 
16 2 55,50 r ov 2+ 4 3 0,5 7153 1758 109 
16 3 55,02 r ? 3,5 3 0,3 7153 1758 109 
16 4 55,32 r ov 3,5 2,5 0,3 7153 1758 109 
19 1 37,25 r ru 6,5 0,8 7151 1763 112:1 Lövånger-Bissjön 
22 2 40 s. ru 2 0,3 7151 1764 114 Lövånger-Bissjön 
24 1 45,42 r ov 19 15 2 7151 1764 116 Lövånger-Bissjön 
25 1 39,78 r ru 8,5 2 7157 1759 52 Lövånger-Bissjön 
25 2 39,47 r ru 7,5 1,4 7157 1759 52 Lövånger-Bissjön 
26 1 46,02 r ru 8 1,6 7158 1758 Lövånger-Bissjön 
26 2 44,79 r ov 6 4 0,6 7158 1758 Lövånger-Bissjön 

26 3 43,03 r ov 5 3 0,6 7158 1758 Lövånger-Bissjön 
26 4 40,95 r ? 6,5 4 0,7 7157 1758 Lövånger-Bissjön 
27 1 36,20 r ru 12 1,4 7157 1759 53 Lövånger-Bissjön 
28 1 41,57 r ru 8 0,7 7154 1764 59 Lövånger-Bissjön 

35 1 50 r ru 11 1,5 7148 1764 134 
36 1 40,98 r ov 5 3,5 0,4 7146 1761 Grimsmark 
37 1 39,71 r ru 2,6 12 2 7145 1760 128:2 Grimsmark 
37 2 40,34 r ov 3,1 9 5 0,7 7145 1760 128:1 Grimsmark 
37 3 35 s ru ? 5 0,2 7145 1760 Grimsmark 
38 1 40,30 r ru 9 1,5 7145 1760 129:2 Grimsmark 
40 1 35 r ru 4 0,5 7147 1761 Grimsmark 
42 1 40,17 r 0V ? 7 6 0,7 7145 1760 129:3 Grimsmark 
43 1 39,49 r ov 2,5 4 3 0,4 7145 1760 129:1 Grimsmark 
44 1 65 r ru ? 18 2,2 7143 1760 131:1 Grimsmark 
45 1 38,20 r ru 3,5 0,1 7143 1761 131:1 Grimsmark 
45 2 38,35 r ov ? 6,5 5 0,6 7143 1761 132 Grimsmark 
46 1 39,34 r ru 2,5+ 14 2,2 7143 1760 133:1 Grimsmark 
47 1 38,30 r ru 5,5 0,4 7143 1760 133:2 Grimsmark 
47 2 36,89 r lå 13 3,5 0,5 7143 1760 133:3 Grimsmark 
47 3 37,60 s ov 4,5 3,1 0,3 7143· 1760 133:4 Grimsmark 
50 1 40 r ru 15 2,3 7165 1759 32 Degerträsket 
53 1 25,51 s ru 5 0,4 7163 1763 Kåsböle 
54 1 37,19 r ru 12 1 7163 1761 36:1 Degerträsket 
55 1 38,83 r ru 8,5 1,2 7163 1761 36:2 Degerträsket 
56 1 38,02 r ru ? 7,5 0,8 7163 1761 36:3 Degerträsket 
57 1 40,19 r ru 11 1,3 7163 1761 36:4 Degerträsket 
58 1 37,91 r ov 1,4+ 9,5 5,5 0,9 7163 1761 36:5 Degerträsket 
58 2 37,03 s ru ? 9,5 0,6 7163 1761 36:6 Degerträsket 
58 3 34,93 s ? 5,5 3,5 0,3 7163 1761 36:7 Degerträsket 
59 1 35 r ru ? 8 1,2 7164 1761 34 Degerträsket 
60 1 15 s ru 4 0,4 7167 1766 3 Kåsböle 
60 2 15 s ru 2,5 0,2 7167 1766 3 Kåsböle 
61 1 35 r fU 6 0,5 7161 1761 43 Degerträsket 
62 1 40 s ru 5 0,2 7160 1761 44 Degerträsket 
62 2 40 s ov 6 4 0,3 7160 1761 44 Degerträsket 
67 3 16-,72 r ? 2,5 2 0,3 7165 1777 Bjurön 
73 3 25 r ov 6 5 0,8 7164 1775 Bjurön 
75 1 20 r ru 4 0,3 7160 1776 Bjurön 
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Lövånger (fortsättning) 

.c 
i:: 01 :() 

C • •IV G) 

·- .c E E "O 
C "O iu a :o •f 
01 C'I "O 

... E 
~ 01 "IV ~ 

a. E i ~ $ ~ "> "O "O 0 s :o G) :ö' G) 0 C > >,, 0 ·- ti> 
... IV 

..J <( <( C .... u.. :::s::: m ::c X >- ::c 0 
76 1 15 r ru 7 0,8 7160 1776 Bjurön 
77 1 15 r ru 3 0,3 7161 1776 Bjurön 
78 1 14,08 r ru 4,5 0,6 7161 1779 Bjurön 
78 2 16,13 r ru 3,5 0,8 7161 1779 Bjurön 
78 3 15,13 r ru 4,5 0,6 7161 1779 Bjurön 
78 4 16,01 r ? 4 2,5 0,7 7161 1779 Bjurön 
78 5 15,92 r ov 3,5 2,5 0,4 7161 1779 Bjurön 
82 1 15,48 r ru 4 0,5 7162 1778 Bjurön 
83 1 15,49 s ru 2,5 0,3 7162 1778 Bjurön 
88 1 r ru 6 0,6 
94 1 25 s ov 4,5 3 0,4 7151 1772 
95 1 50 s ru 2,2 0,4 7164 1748 65 
95 2 50 s ru 2,3 0,4 7164 1748 65 
105 1 5 s ru 3,5 ,0,3 7170 1775 
119 1 30 s ov 2 1,2 0,2 
228 1 51,82 r ov 9,5 8,5 1,2 7156 1752 Vebomark 
229 1 49,86 r ru 12 1,1 7156 1752 Vebomark 
230 1 45 r ru 4 0,4 7155 1752 Vebomark 
236 1 45 r ru 6 0,6 7155 1752 Vebomark 
237 1 55 r ru 7 0,7 7150 1758 
252 1 15 s ru 4 0,3 7167 1766 Kåsböle 
261 1 40 s kv 3 3 0,2 7155 1761 Lövånger-Bissjön 
261 2 40 s re 7 3,5 0,2 7155 1761 Lövlnger-Bissjön 
261 3 40 s ru ? 2,5 0,2 7155 1761 Lövlnger-Bissjön 
261 4 40 s re 3 1,5 0,2 7155 1761 Lövlnger-Bissjön 
262 1 35 r kv 5 5 0,5 7155 1761 Lövånger-Bissjön 
262 2 35 s re 6 3 0,3 7155 1761 Lövånger-Bissjön 
263 1 15 s ru 1,8 0,2 7167 1768 Kåsböle 
266 1 36,99 s ru 7 0,4 7163 1761 Degerträsket 
267 1 37,37 r ov 5 4 0,5 7163 1761 Degerträsket 
267 2 37,33· s ru 12 0,9 7163 1761 Degerträsket 
267 3 37,34. r ru 5,5 0,9 7163 1761 Degerträsket 
269 1 55 s ? 6 0,3 7164 1761 Degerträsket 
272 1 35 s ? 7 3 0,2 7162 1760 Degerträsket 
274 1 35 s ru 3,5 0,2 7161 1760 Degerträsket 
274 2 35 r ru 3 0,2 7161 1760 Degerträsket 
274 3 35 r ru 7 0,6 7161 1760 Degerträsket 
274 4 35 s ov 5,5 4 0,5 7161 1760 Degerträsket 
301 1 35 s ? 6 0,3 7147 1760 Grimsmark 
302 1 35 s ov 3 2 0,3 7148 1760 Grimsmark 
303 1 35 s ? 4 3 0,2 7146 1760 Grimsmark 
304 1 15 s ru 3 0,4 7144 1767 Avan 
304 2 15 s ru 4 0,3 7144 1767 Avan 
305 1 25 s ? 6 4 0,6 7144 1767 Avan 
305 2 25 s ru 2,5 0,3 7144 1767 Avan 
309 1 35 s ? 4 3 0,3 7145 1761 Grimsmark 
309 2 35 s ru 3 0,2 7145 1761 Grimsmark 
310 1 35 s ru 5 0,3 7145 1761 Grimsmark 
310 2 35 s ru ? 5 0,3 7145 1761 Grimsmark 
311 1 38,75 r ru 2+ 6,5 7145 1760 Grimsmark 
311 2 38,67 r ov 2+ 5,5 4,5 0,7 7145· 1760 Grimsmark 
324 1 20 s ? 4 3 0,3 7145 1765 Avan 
327 1 15 s ? 2,5 2,5 0,2 7146 1763 
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Katalog 

Lövånger (fortsättning) 

.r::. 
i:: Cl :Q 

C • •IU Q) 

·- .r::. E E 'O 
C 'O «i :o •IU 

i! ... 
Cl 0'I 'O 

... 
E «i Cl ·CU C: 

a. E i! !il :!!:! "> ... 'O 'C 0 ::,t. Q) :o Q) :o' «i cii 0 C > - >, 0 ·- tn 
... 

...J <( <( C I- u.. ~ m :c >< >- :c 0 
332 1 15 s ru 3,5 0,5 7143 1767 Avan 
332 2 15 s re 2,5 2 0,2 7143 1767 Avan 
336 1 10 s ? 3 3 0,2 7145 1766 Avan 
338 1 15 s ? 3 0,2 7146 1766 Avan 
351 1 35 r ru 7 0,8 7155 1761 Lövånger-Bis sjön 
354 1 50 r ov 10 8 1 7150 1751 Fäboliden 
355 1 40 r ru ? 6 0,4 7150 1751 Fäboliden 
355 2 40 s ru 3 0,3 7150 1751 Fäboliden 
355 3 40 s ? 6 4 0,3 7150 1751 Fäboliden 
370 1 45 r ru 7 0,7 7154 1751 Vebomark 
401 1 25 s ? 4 2 0,5 7166 1764 Kåsböle 
401 2 25 s ? 4 3 0,5 7166 1764 Kåsböle 
402 1 25 s ov 5 3 0,2 7166 1763 Kåsböle 
408 1 39,16 r ov 5 3,5 0,4 7144 1760 130 Grimsmark 
408 2 37,37 r ru 5,5 0,8 7144 1760 130 Grimsmark 
408 3 39,55 s ov 5,5 4,5 0,3 7144 1760 130 Grimsmark 
408 4 39,06 r ru 2,3 9,5 1,3 7144 1760 130 Grimsmark 
408 5 39,06 r ru ? 7 0,9 7144 1760 130 Grimsmark 
408 6 37,76 s ov 5,5 4 0,4 7144 1760 130 Grimsmark 
408 7 38,18 r ru 3 0,4 7144 1760 130 Grimsmark 
408 8 34,71 s ov 6 4,5 0,5 7144 1760 130 Grimsmark 
406 9 35 s ru 4 0,2 7144 1760 Grimsmark 
408 10 35 s ? 7144 1760 Grimsmark 
452 1 15 s ? 2,5 2 0,2 7160 1775 Bjurön 
471 1 15 r ru 4 0,6 7160 1775 Bjurön 
472 1 15 s ? 3 2 0,2 7160 1775 Bjurön 
476 1 15 r ru 5 0,7 Bjurön 
476 2 15 r ov 2,5 2 0,4 Bjurön 
482 4 5 r ru 4,5 0,5 7159 1776 
522 1 60 s ? 4 4 0,2 7151 1763 Lövånger-Bissjön 
? 1 30 s re 6 2 0,2 7155 1763 Lövånger-Bissjön 
? 2 30 s ov 3 2 0,1 7156 1763 Lövånger-Bissjön 
? 3 30 s ? 2,5 2,5 0,2 7156 1763 Lövånger-Bissjön 

Nysätra 

.r::. 
i:: 0, :() 

C • •IU Q) 

·- .r::. E E 'O 
C: 'O «i :o •IU 

i! ... 
0'I C, 'O 

... 
E «i ,0'11,:1 :n, C: 

a. E i ... 'C 'O !il 0 ::,t. :... > s :o e :o' «i cii 0 C > C: >, 0 ·- -..., <( <( I- LL ~ "' m :c >< >- :c 0 
1 1 120 r ru 16 2,5 7146 1756 Batsjoliden 
2 1 45 r ru 16 1,5 7146 1758 Grimsmark 
3 1 35 r ov ? 10 5 0,6 7146 1755 Båtsjöliden 
4 1 35 r ru 8 1 7144 1755 Båtsjöliden 
5 1 70 r ru 10 1,4 7142 1759 Grimsmark 
6 1 42,57 s re 4,5 2,5 0,6 7142 1759 Grimsmark 
6 2 42,38 s re 5 3 0,5 7142 1759 Grimsmark 
6 3 42,19 s re 5 3 0,7 7142 1759 Grimsmark 
7 1 70 r ru ? 14 2,3 7143 1760 131:2 Grimsmark 
8 1 70 r ov 8 6 1 7143 1760 131 :3 Grimsmark 
8 2 70 s ov 1,5 1 0,2 7143 1760 Grimsmark 
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Nysätra (tortsättning) 

.c = OI :() •CO Q) 
C • E E ,, 
- .c 
C "O cu :o •CO 

' 
L.. 

OI o, ,, L.. E 
ni 0, :(0 ~ 

a. E i 'D 'D ~ 0 ,::,e. ~ > s :S Q) :o' cu -a; 0 C > >- 0 ·- L.. 

J <( <( C I- u. :lil:: "' m :I: X. >- :I: 0 

9 1 43,65 r ru 2 4,5 1,8 7142 1759 Grimsmark 
9 2 44,66 r ru 6 0,6 7142 1759 Grimsmark 
10 1 37,05 r ru 12 2 7141 1759 Grimsmark 
10 2 37,15 s re 5,5 4 0,5 7141 1759 Grimsmark 
10 3 37,15 r ru 14 1,7 7141 1759 Grimsmark 
11 1 46,67 r ru ? 10 1,5 7140 1759 Grimsmark 
11 2 46,39 s ra 2 1,5 0,3 7140 1759 Grimsmark 
12 1 42,21 r ru 11 1,5 7140 1759 Grimsmark 
13 1 40,77 r ov ? 12 6,5 1 7141 1759 Grimsmark 
13 2 40 s ? 7141 1759 Grimsmark 
14 1 36,98 r ov ? 11 8,5 1,1 7143 1751 Ånäset 
15 1 39,63 r ov 1,8+ 8,5 4,5 1,1 7142 1751 Ånäset 
16 1 37,03 r ru 10 1 7142 1751 Ånäset 
16 2 37,31 s re 6 5,5 0,5 7142 1751 Ånäset 
16 3 36,90 s re 4 3 0,5 7142 1751 Ånäset 
17 1 37,28 r ru 9,5 1,2 7141 1751 Ånäset 
17 2 38,03 s ov 6,5 3 0,3 7141 1751 Ånäset 
17 3 37,29 r ru 11 1,4 7141 1751 Ånäset 
17 4 35 s ru 2,5 0,2 7141 1751 Ånäset 
18 1 38,14 r ru 6 0,7 7141 1751 Ånäset 
18 2 38,83 r ov 7,5 4 0,4 7141 1751 Ånäset 
19 1 41,52 r ru 8 0,7 7141 1751 Ånäset 
19 2 41,64 r ov 9 4,5 0,5 7141 1751 . Ånäset 
20 1 38,47 r ru 8 1,2 7140 1751 Ånäset 
21 1 38,36 r ru 8 1,5 7141 1753 Ånäset 
21 2 39,42 s ru 3,5 0,3 7141 1753 Ånäset 
21 3 39,52 r lå 2,2+ 14 5,5 1 7141 1753 Anäset 
21 4 38,81 r ru 5,5 1 7141 1753 Ånäset 
21 5 37,48 r ru 11 1 7141 1753 Ånäset 
21 6 37,56 r ru 13 0,6 7141 175.3 Anäset ,. 
23 1 39,54 r ov 1,8+ 10 5 0,5 7140 1752 Anäset . 
24 1 37,94 r ru ? 7 0,6 7140 1752 Anäset 
24 2 37,25 s ov 7 4 0,4 7140 1752 Ånäset 
24 3 37,35 s ov ? 4 2 0,2 7140 1752 Ånäset 
24 4 36,62 s ? 4 3 0,2 7140 1752 Ånäset 
25 1 38,34 r ov 2 6,5 4,5 0,7 7140 1752 Anäset 
26 1 37,77 r ru ? 7 0,8 7140 1752 Anäset 
26 2 38,00 s ru 4 0,3 7140 1752 Ånäset 
26 3 37,20 r ru 6,5 1,5 7140 1752 Anäset 
26 4 36,63 r ru ? 15 2,5 7140 1752 Ånäset 
27 1 34,91 s ov 4 2,5 0,2 7139 1752 Anäset 
27 2 35,23 r ov 5 3,5 0,5 7139 1752 Anäset 
27 3 35,61 r ru 6,5 1 7139 1752 Anäset 
27 4 34,85 s ov 7 2,5 0,2 7139 1752 Ånäset 
27 5 35,22 s ? 3,5 3 0,2 7139 1752 Anäset 
28 1 35,71 s ? 4 4 0,3 7139 1751 Anäset 
28 2 36,13 s ru 4 0,3 7139 1751 Anäset 
28 3 36,10 s ru 4 0,3 7139 1751 Anäset 
28 4 36,30 s ru 4 0,3 7139 1751 Ånäset 
29 1 36,04 r ru 6 0,5 7139 1751 Ånäset 
30 1 30 s ru 8,5 0,4 7139 1751 Anäset 
31 1 30 r ov 6 5 0,6 7139 1751 Ånäset 
32 1 40,11 r ov 5,5 3,5 0,5 7142 1751 Anäset 
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Nysätra (fortsättning) 

.c t:: Ct :() •rcl 11> C • 
E E "C ·- .c 

C "C ni ·:o •rcl 
ro ... 

tn C, ... 
E 

~ c, ·cu ~ 
a. E -Bl ~ 

"C i ~ "> "C "C 0 
11> :o (I) :ö" ~ ä; 0 C > - >- 0 ·- tn 

... 
..J <( <( C I- l,L ::s::: m :::c >< >- :::c C 
33 1 40,42 r ov 6,5 4,5 0,5 7142 1751 Ånäset 
33 2 40,70 r ru 4,5 0,5 7142 1751 Ånäset 
33 3 40,61 s ? 4 0,3 7142 1751 Ånäset 
40 1 44,53 r ru 6,5 0,7 7138 1753 Ånäset 
41 1 38,37 r ru 8 1 7139 1758 Grimsmark 
42 1 41,56 s ov 6 3,5 0,4 7138 1758 Grimsmark 
42 2 41,97 r ru 12 0 1,8 7138 1758 Grimsmark 
43 1 40,43 r ru 9,5 0 1,9 7138 1758 Grimsmark 
44 1 45,72 r ru 7,5 1,5 7135 1756 Hertsånger 
45 1 33,20 r ru 4 0,5 7134 1756 Hertsånger 
46 1 31,67 s ov 5,5 4 0,4 7134 1757 Hertsånger 
47 1 13,25 r ru ? 5,5 0,9 7135 1758 Hertsånger 
48 1 39,40 r ov 2,5+ 9,5 6,5 0,8 7141 1754 Ånäset 
49 1 38,85 r ru 8 0,6 7141 1754 Ånäset 
49 2 39,47 s ov 4 2 0,3 7141 1754 Ånäset 
50 1 120 r ru 13 2,5 7146 1756 Båtsjöliden 
51 1 44,73 r ru 2,1+ 6,5 0,8 7142 1759 Grimsmark 
52 1 39,27 r ru 8 1,5 7142 1751 Ånäset 
52 2 40,04 r ov 2 6 5 0,8 7142 1751 Ånäset 
52 3 38,59 s ru 2,5 0,3 7142 1751 Ånäset 
53 1 38,14 s tJV 8 7 0,6 7142 1751 Anäset 
55 1 43,51 r ov 8,5 5 0,5 7140 1751 Ånäset 
56 1 38,32 r ru 2,2+ 5,5 0,6 7140 1752 Ånäset 
56 2 38,05 r ov 2+ 7 5 0,6 7140 1752 Ånäset 
58 1 45 r ru 7 0,5 7134 1753 
59 1 38,77 s ov 8 6 0,5 7131 1751 Klintsjön 
60 1 36,91 r kv 6 6 0,6 7131 1751 Klintsjön 
60 2 35,04 s ru 2 0,3 7131 1751 Klintsjön 
60 3 35,23 r re 3 2 0,6 7131 1751 Klintsjön 
65 1 90 r ru 1,6+ 8 1,3 7149 1750 Fäboliden 
66 1 90 r ru 2,5 9 1,2 7149 1750 Fäboliden 
67 1 45 r ru 15 1,2 7149 1751 Fäbofiden 
67 2 45 r kv ? 4 4 0,4 7149 1751 Fäboliden 
68 1 60 r ru 9 0,7 7148 1753 Fäboliden 
68 2 60 r ru 7 0,6 7148 1753 Fäboliden 
68 3 60 s ov 2 1,5 0,1 7148 1753 Fäboliden 
68 4 60 s ov 3 2 0,2 7148 1753 Fäboliden 
69 1 60 f ru 12 1,8 7147 1752 Fäboliden 
70 1 60 s sk 2+ 13 3 0,4 7146 1752 Fäbofiden 
71 1 80 r ru 1,7 7 0,8 7146 1752 Fäbofiden 
72 1 65 r ru 7 0,7 7140 1746 Flarken 
72 2 65 s ru 12 0,6 7140 1746 Flarken 
72 3 65 s ? 7140 1746 Flarken 
72 4 65 s ? 7140 1746 Flarken 
72 5 65 s ? ' 7140 1746 Flarken 
74 1 40 r re 4 3 0,3 7141 1747 Flarken 
75 1 45 r ru 11 1,3 7151 1750 Fäboliden 
82 1 35 r ru 10 1 7140 1747 Flarken 
82 2 35 r ? 7 0,3 7140 1747 Flarken 
83 1 35 r _ru 6 0,4 7131 1751 Klintsjön 
84 1 30,77 r ru 15 2 7134 1757 Hertsånger 
85 1 15,34 r ? 5,5 5 0,4 7133 1757 Hertsånger 
95 1 39,11 r lå 1,2+ 19 5,5 0,8 7137 1756 Hertsånger 
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ApperidixA. 
Katalog 

Nysätra (fortsättning) 

.c 
is 0'I :() 

C • •(V Cl) 

·- .c E E 'O 
C 'O i; :o •CO 

~ 
... 

0'I 0) 'O 
... 

E i; c, ·ca ~ 
0. e i !! ~ '> 'O 'O 0 

::it. s :o Cl) :o' i; cii 0 C > >- 0 ·- - ... 
..J <( <( C I- LL ~ "' m ::c >< >- ::c C 
97 1 40 s ? 5 0,2 7137 1756 Hertsanger 
98 1 40 s ov 4 3 0,3 7136 1756 Hertsånger 
98 2 40 s ? 5 4,5 0,3 7136 1756 Hertsånger 
99 1 40,48 s ov 8 4 0,2 7135 1756 Hertsånger 
101 1 15,92 r ru 3 2,5 0,3 7133 1757 Hertsånger 
101 2 16,58 s ov 3 2 0,3 7133 1757 Hertsånger 
101 3 16,43 r ov 3 2,5 0,4 7133 1757 Hertsånger 
101 4 16,26 s ru 1 0,3 7133 1757 Hertsånger 
102 1 17,88 r ru 3 0,6 7133 1757 Hertsånger 
103 1 22,38 s ru 3,5 0,3 7135 1758 Hertsånger 
107 1 25,95 s ru 0,8 7136 1757 Hertsånger 
139 1 35 r ov 7 5 0,6 7138 1750 Ånäset 
140 1 30 s ? 5 3,5 0,2 7138 1751 Anäset 
152 1 37,59 r ov 11 8,5 1,3 7133 1751 Klintsjön 
153 1 38,55 s ov 6. 4 0,4 7133 1751 Klintsjön 
154 1 35,67 s re kort 5 3,5 0,4 7132 1751 Klintsjön 
156 1 36,47 r ru 3 0,3 7133 1750 Klintsjön 
158 1 20 r ov 4 3 0,5 7134 1754 
158 2 20 s ru 3 0,2 7134 1754 
166 1 36,43 s ? 3 0,2 7132 1751 Klintsjön 
167 1 36,40 s re 4,5 2 0,4 7133 1751 Klintsjön 
169 1 30 s ? 2 0,1 7135 1756 Hertsånger 
225 1 35,82 r ru 5,5 0,3 7143 1751 Ånäset 
226 1 35 s ru 4 0,2 7140 1752 Ånäset 
226 2 35 s ru 5 0,2 7140 1752 Ånäset 
229 1 36,03 s re 5 2 0,4 7142 1751 Anäset 
229 2 36,50 s ra 2 2 0,2 7142 1751 Ånäset 
229 3 37,09 s re 6 2 0,5 7142 1751 Ånäset 
229 4 37,48 s kv ? 4,5 4,5 0,3 7142 1751 Ånäset 
229 5 38,15 s re 3,5 2 0,3 7142 1751 Anäset 
229 6 37,89 r re ? 8 2 0,6 7142 1751 Ånäset 
230 1 35 s ov 6 3 0,2 7145 1751 Fäboliden 
230 2 35 s ru 2,5 0,1 7145 1751 Fäboliden 
232 1 35 r ov 15 5 0,5 7146 1755 Båtsjöliden 
234 1 35 s ? 3 2,5 0,3 7151 1751 Fäboliden 
235 1 35 s ru 3 0,6 7150 1750 Fäboliden 
238 1 40 s ? 7140 1759 Grimsmark 
239 1 40 r ru 5 0,3 7140 1759 Grimsmark 
242 1 40 s ? 4 2 7142 1759 Grimsmark 
247 1 35 s ? 4 7140 1754 Anäset 
309 1 35 s ru 6 0,3 7149 1751 Fäboliden 
312 1 35 s ru 6 0,4 7147 1751 Fäboliden 
313 1 35 r ru 5 0,6 7146 1752 Fäboliden 
313 2 35 s ru 3 0,3 7146 1752 Fäboliden 
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Kommentar 

Appendix A 
Katalog 

lntervafl Anläggningens h.ö.h. enligt karta. Endast intervallets undre gräns skrivs ut. 

Typ och Form definieras i avsnitt 2.1. Förkortningarna i dessa två kolumner uttydes: 
röse 

s stensättning 
kv kvadratisk 
lå långröse 
ov oval 
ra ramformig 
re rektangulär 
ru rund 
sk skeppsformig 
? obestämbar form 

Under Kista anges gravgömmans längd. Ett+ efter måttet anger minsta mått. 
? betecknar anläggning med indikationer på kista Gfr. avsnitt 3.1.4) 

X och Y är koordinaterna i rikets nät för sydvästra hörnet av den kilometerruta 
anläggningen befinner sig i. 

Beteckningarna under Hallström refererar till lokaler och i vissa fall även till 
anläggningar i Hallströms förteckning över fornlämningar i Lövånger sn. (Hallström 1942). 
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Appendix B 
Tabeller 

= ,o 
·;;;, 

~ -~ 

= ~ .I<: ~ P? .I<: 
~ ~ § ~ bO i:: ~ ~ 
;.::::~i:::-c,E3i:::,02o0 ~ .... 

I:: ,o t:: Il> ;.:::: <Il oc,! •;=;;- ,Q C: I'< IU ._. 
I': ,o ·= Il) ~ 0 c:l <Il - .,o oc,S ot,l O <Il --, 
c,s~Z;oO~ l'-t::s ui::>11).0ao;:l 
::> .2, oc,! • Il) ~ ~ •i:: Il> ;_. oc,! ,o ~ Il) ~ 0 

m.ö.h. < ~ ~ Q ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ > < ~ 
l0-15 1 1 1 3 
15-20 5 14 6 4 29 
20-25 1 1 1 3 
25-30 2 1 1 4 8 
30-35 1 1 4 3 4 5 18 
35-40 3 16 2 9 32 1 21 9 4 55 152 
40-45 4 1 5 20 4 10 1 12 9 66 
45-50 4 2 l 2 I 4 14 
50-55 l I 3 5 
55-60 I 2 4 7 
60-65 6 1 1 8 
65-70 5 l 6 
70- 2 3 4 I lO 
Totalt 9 17 5 22 8 28 60 19 21 8 25 13 25 69 329 

Tabell B. I. De/områdenas höjdfördelning i 5-metersintervall. 

C: ,o 
·;;;, 

41 "' 
~ ä:i .I<: ~ Il) I .I<: 

"' ~ ta '"' bO = 
~ s = ,o 

~ s ~ ..c:i "' 
o<,I .i'ij" .=: 

~ .5 "' ! 
oc,! oc,S 0 Cl) ,o t:: ::> Il) 

.0 '"' "' ~ 
.... 

e ö ö Il) ,o ~ ~ 0 
~ ~ en ~ 

30-31 1 1 
31-32 1 I 
32-33 2 2 
33-34 l 1 2 
34-35 1 1 2 4 
35-36 3 2 5 10 
36-37 1 1 10 1 1 10 24 
37-38 6 6 5 2 14 33 
38-39 2 7 2 1 1 14 27 
39-40 7 1 2 7 17 
40-41 1 6 1 1 5 14 
41-42 2 I 2 5 
42-43 4 4 8 
43-44 1 1 1 6 1 10 
44-45 2 2 2 1 7 
Totalt 11 37 5 20 11 8 12 61 165 

Tabell B.2.Avvägda anläggningar mellan 30 och 45 m.ö.h. redovisade per de/område i 1-metersinten,all. 
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Appendix B 
Tabeller 

Cl ,o 
·;;;, 
"' 

Cl ] ~ b ~ ..I<: 
~ ~ 6 ~ öl) i:::: b ... 

..;.: :.::1'"'i::::-0Ec,o~öl) c.sE .... 
<L> Cl ,o t:: <L> :.::I "' o,,S ·w ,o Cl <L> ...,. 

i:: lä 'B ·w ~ ..;.: o E f ~- ~ 0~ 0~ _g ,~ ] 
.8 ;> -~ 0~ (I.) ~ ~ ·i;: (I.) • oc,s ,o ~ (I.) ~ 0 
r:FJ <~~0>-'-4µ..c..?::C: ~....ir:n><><t:E-
0-2 1 1 1 3 
2-4 6 8 2 7 5 6 4 1 6 6 51 
4-6 2 7 5 1 2 23 7 4 6 3 5 4 23 92 
6-8 I 2 7 2 7 9 1 4 11 3 8 19 74 
8-10 1 4 5 6 1 3 3 4 13 40 
10-12 1 3 1 4 3 4 2 2 5 25 
12-14 1 1 2 6 2 I 5 l 19 
14-16 1 1 1 2 1 2 2 10 
16-18 1 1 2 4 
18-20 1 1 1 3 
20- 1 1 
Totalt 9 17 5 22 5 28 57 18 21 8 25 13 25 69 322 

Tabell B. 3. Anläggningarnas största mått i 2-metersklasser per de/område. 

,o 
'ii,' 

"' 
6 ] ~ b ~ ~ 
-o ,~ 6 ~ öl) i:: b ~ 
:.::1'"'c-0E~,o~oo s-e ,o t: <L> :.::1 "' 0 '1,i" ,o Cl <L> -C ,o ,...., (I.) ~ 0 E ...,. .D OC,S o,,S O en ";;J 

<,:!'"'!Jöl)~.r, t:c~;,,<L>.r,,c.s.., 

Typ Fann ~ i ~ Ö 1i:; f c§ ~ t2 ~ 3 ~ > ~ ~ 
Rösen ru 9 3 10 2 13 26 6 7 9 1 15 22 123 

ov 3 2 2 1 9 1 3 4 3 8 15 51 
lå 11 113 
re 1 1 1 3 
kv l l I 3 
ra 1 1 2 
? 2 l 1 14 9 

Rösen totalt O 14 5 12 4 15 37 9 12 15 8 24 40 195 
Stensättningar ru 4 1 5 1 6 5 3 1 5 2 1 10 44 

ov 2 4 7 4 4 I 1 2 1 7 33 
re 1 4 I 4 5 15 
kv 1 1 2 
sk I 2 3 
? 4 2 3 3 2 7 3 1 2 2 2 6 37 

Stensättnin~ar totalt 9 3 0 10 4 13 23 10 9 8 10 5 I 29 134 
Totalt 9 17 5 22 8 28 60 19 21 8 25 13 25 69 329 

Tabell B.4. Utformningsvarianternasfördelning per de/område. 

B2 




