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Förord 

Föreliggande rapport har tillkommit inom ramen för 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) program för att lyfta 
fram, utveckla och synliggöra uppdragsarkeologins 
resultat. Rapporten redovisar resultaten från arkeolo
giska undersökningar av två gravfält i Norrlands in
land och en stenåldersboplats i östra Småland. Under
sökningarna utfördes av RAÄ:s avdelning för arkeolo
giska undersökningar (lN) åren 1969 och 1971 respek
tive 1977. Ett antal av de undersökningar som utfördes 
av lN från 1960-talet och framåt kom av olika anled
ningar inte att rapporteras; flera undersökningar under 

1970-talet utfördes på mer eller mindre frivillig basis, 
den ursprungliga budgeten var begränsad och systemet 
medförde att medel som avsattes för rapportarbete i 
efterhand visade sig vara otillräckliga. Allt detta har 
medverkat till att det i slutet av 1900-talet fanns ett 
antal undersökningar som saknade medel för en sam
manställning och vetenskaplig bearbetning. Under åren 
1998-2000 tilldelade regeringen särskilda medel för 
att utföra detta arbete. 

Under ett antal år har det förts diskussioner om det 
vetenskapliga värdet av en redovisning av dessa äldre 
undersökningar och att särskilt äldre stadsarkeologiska 
undersökningar kräver mycket stora resurser för att 
redovisas. Samtidigt har det vid upprepade tillfällen 
framförts önskemål från bl.a. läns- och landsanti
kvarier om vikten av att äldre och ej rapporterade un
dersökningar sammanställs och redovisas. Rapport
sammanställningarna är förutom att resultaten blir 
kända och att kunskap återförs, till direkt nytta för den 
antikvariska verksamheten, exempelvis i samband med 
framtida beslut om ingrepp i eller som underlag för att 
motivera ett bevarande och skydd av fornlämningen. 

Järnålderns gravformer i Norrland har under se
nare år varit föremål för diskussion. Bl.a. har diskus
sionen handlat om de s.k. insjögravarna hör till den ex
pansiva bondekulturen eller om de utgör ett uttryck för 

en ny begravningsform inom den inhemska fångst
kulturen. Vidare har diskussionerna ofta tagit upp 
frågor kring samer och germaner i det förhistoriska 
Norrland. Författaren diskuterar och kommenterar med 
utgångspunkt i de här redovisade undersökningarna de 
etablerade synsätten på kulturförhållandena i Norrland 
under forntiden samt sätter in här undersökta gravar 
och deras betydelse i ett vidare kulturhistoriskt per
spektiv. 

I östra Småland har det genomförts förhållandevis 
få arkeologiska undersökningar. En redovisning av 
boplatsundersökningen vid Lilla Mark är därför viktig, 
inte minst för den regionala stenåldersforskningen. För
fattaren söker att med utgångspunkt i undersöknings
resultaten och utifrån olika perspektiv diskutera frågor 
som berör lokal, regional och interregional förändring 
under en lång period av stenåldern. 

Ett annat viktigt syfte med de arkeologiska rappor
ter som har sammanställts inom ramen för Projekt 
Uppdragsarkeologi har varit att utarbeta metoder och 
förslag på hur ett framtida rapportarbete kan utformas. 
Det har bl.a. varit att söka hitta lämpliga nivåer och 
ingångar i de äldre undersökningarna samt metoder för 
att sammanställa och redovisa. Rapportsammanställ
ningarna skall förutom att vara en redovisning av 
några utvalda resultat fungera som en nyckel in i 
dokumentationsmaterialet som förvaras vid Antikva
risk-topografiska arkivet (ATA) vid RAÄ. 

Följande redovisningar visar på betydelsen och vär
det av att äldre undersökningar redovisas utifrån preci
serade frågeställningar eller teman och insatta i ett ak
tuellt forskningsläge. Tack Roger och Hans för insatsen 
och tack till Elisabeth Iregren, Mats Larsson och Stig 
Welinder som läst och kommenterat manus. 

Stockholm i december 2001 

Lena Flodin 
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&'.�ökta gravfält i Norrlands inland 
kring forntida kulturtraditioner i fjäl/nära miljöer 

'"·••um1er de senaste decennierna har järnålderns olika 
gravformer i Norrland dragit till sig ett särskilt intresse 
i arkeologiska sammanhang och varit föremål för dis
kussion. Det är framför allt i samband med genomför
andet av arkeologiska undersökningar och redovisning 
av nya resultat som diskussionen med jämna mellan
rum kommit att aktiveras. Frågor rörande huruvida de 
s.k. insjögravarna hör till den expansiva bondekulturen
eller om de utgör ett uttryck för en ny begravningsform
inom den inhemska fångstkulturen, har bl.a. diskute
rats av K.-G. Selinge i skriften Människan i landskapet

(1976) och vidare behandlats i flera efrerföljande stu
dier (se t.ex. Ambrosiani, Iregren & Lahtiperä 1984;
Baudou 1977, 1988;Magnusson 1986;Ramqvist 1988;
Sundström 1989, Zachrisson m.fl. 1997). Det är värt
att notera att tolkningsdiskussionen om gravformernas
representativa betydelse har fångat ett särskilt intresse i
norrländska sammanhang, och den tycks fortfarande
vara aktuell och engagera till tolkning, kanhända just
på grund av att den berör en etnisk-politisk beskrivning
som vi även senare kan känna igen i historiska sam-

, manhang. Denna intressanta och engagerande fråga
11 är samtidigt långt ifrån enkel att besvara eftersom den
Il också ger upphov till andra frågor, till exempel vad
i: / I 0_ som i grunden definierar en fångst- respektive en
I M ee<e- bondekultw: 

t1 

:rl 

Syftet med denna artikel är att redovisa två under
sökningar av strandbundna gravar i Härjedalen och 
södra Lappland, och diskutera deras betydelse i ett vi
dare kulturhistoriskt perspektiv. Vad som avses med ett 
områdes kulturhistoria kan vara svårt att närmare pre
cisera efrersom de kulturhistoriska sammanhangen om
fattar flera ämnesområden, och det finns en mängd 
olika sätt att närma sig dessa. När det gäller den ar
keologiska diskussionen kring Norrlands forntid har 
också olika frågor behandlats som bl.a. berört kolo
nisationsfaser, bebyggelsestrukturer, kulturskillnader, 
sociala organisationsformer, näringsstrategier, uppkom
sten av etniska grupper och religiösa föreställningar. 
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En viktig sammanfattning av den arkeologiska forsk
ningen kring Norrlands järnålder och medeltid finns 
att läsa i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 14 (1988), 
vars tema kretsar kring ämnet sa1ner och germaner i 
det förhistoriska Norrland. Detta ämne har sedan ett 
flertal årtionden tillbaka intagit en central utgångs
punkt i flera större studier och sammanfattningar av 
det forntida kultur- och samhällslivet i Norrland, och 
den har därmed också kommit att utgöra en av de vik
tigare problemställningarna i tolkningsdiskussionen. 
De etniska tolkningarna av det nordsvenska materialet 
är, som jag här kommer att framhålla, samtidigt behäf
tade med svårigheter i och med att materialets utbred
ning sällan medger någon tydlig uppdelning som kan 
utläsas i termer av olika etniska traditioner. Även 
denna artikel har som syfte att diskutera detta problem
område och kommentera de problem som finns in
byggda i de etablerade synsätten på kulturförhållande
na i Norrland under forntiden. Men först en presenta
tion av de aktuella undersökningarna i Härjedalen och 
Lapp land. 

Undersökningarna av RAÄ 1 och RAÄ 2 vid 
Övre Grundsjön i Hede socken, Härjedalen 

Med anledning av dämningsarbete för Långå kraftverk 
vid Grundsjöarna i Hede socken genomfördes 1968 en 
kulturhistorisk inventering längs strandområdena inom 
det berörda dämningsområdet. Undersökningarna ägde 
rum 1971 och genomfördes av Jan Norrman, Riksan
tikvarieämbetet (RAÄ). Av de fornlämningar som kom 
att beröras av sjöregleringen undersöktes en ensam 
röseliknande stensättning, RAÄ 1, och ett gravfält, 
RAÄ 2, innehållande åtta stensättningar (fig. 1). 

Den röseliknande stensättningen (RAÄ 1) var belä
gen på spetsen av en udde i mitten av Övre Grundsjön 
(fig. 2-4). Stensättningen mätte ca 7,5 meter i diameter 
och var närmare 0,5 meter hög. I fyllningen påträffa
des obrända renben, kvarts- och kvartsitavslag samt ett 
bryne. Någon närmare datering av anläggningen har 
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Figur 1. översiktskarta med 
markering av stensättningen 
RAÄ 1 och gravfältet RAÄ 2 vid 
övre Grundsjön, Hede socken, 
Härjedalen. 
Skala 1 :50 ooo. 

inte kunnat göras men rösets läge, fyndinnehåll och 
konstruktion tyder på att den uppförts någon gång un
der järnålder. 

Vid undersökningen av gravfältet RAÄ 2 på Halv
fariudden, ca 800 meter söder om den röseliknande 
stensättningen, framkom åtta rundformade stensätt
ningar, varav sju innehöll brända ben och tolkas som 
gravar (fig. 5-8). Samtliga anläggningar var mellan 3 
och 5 meter i diameter och 0,20 till 0, 7 5 meter höga. 
Fyndmaterialet i gravarna var sparsamt och utgjordes i 
huvudsak av brända ben. Sex av anläggningarna inne
höll rena brända ben, antingen utspridda eller i mindre 
koncentrationer. Endast i en anläggning (A7) påträffa
des de brända benen i ett kollager. Inga daterande fynd 
framkom i gravarna men en 14C-analys av ett renhorn i 
anläggning 2 har givit ett centrumvärde vid 62 7 e.Kr. 
(Sundström i Zachrisson m.fl. 1997:23). 

Gravfältets topografiska läge och förekomsten av 
horn och ben från ren och/eller älg visar på intressanta 
likheter med de närliggande gravfälten vid Krankmår
tenhögen (RAÄ 9) i Storsjö socken, och vid Smalnäset 
(RAÄ 4) i Tännäs socken, vilka båda har kunnat date
ras till förromersk/romersk järnålder. Till skillnad från 
gravfältet vid Krankmårtenhögen har emellertid grav
fältet vid Övre Grundsjön tillkommit någon gång under 
vendeltid. 

I samband med undersökningarna utfördes även in- IJeJ?c..
venteringar kring den nedr� delen av Grundsjön varvid J ·. (
fyra stenålderslokaler (RAA 3, 4, 5 och 7) påträffades (.(./
och undersöktes. Vid undersökningarna påträffades J , I
bland annat spridd skärvsten, brända ben, skrapor, av-
slag och några spetsfragment (?) av kvarts- och kvart-
sit. Vid RAÄ 7 framkom en otydlig stensättnings-
liknande anläggning som saknade fynd. Fynden från 
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Figur 2. Stensättningen RAÄ 1 vid Övre Grundsjön, Hede socken, 
Härjedalen. Arbetsbild tagen från Nav Jan Norrman. 

Figur 3. Stensättningen RAÄ 1 vid övre Grundsjön, Lodfoto 
av Jan Norrman. 
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Figur 4. Planritning över gravfältet RAÄ 1, övre Grundsjön. 
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Övre Grundsjön 

Figur 6. Anläggning 2 på gravfältet 
RAÄ 2 vid övre Grundsjön, Hede 
socken, Härjedalen, i vilken kranie

delar och horn av ren påträffades. 
Foto från Nav Jan Norrman. 

0 

Figur 5. Plan över gravfältet RAÄ 2 
på Halvfariudden vid Övre Grund
sjön, Hede socken, Härjedalen. 

tom 
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Figur 7. Anläggning 1 
på gravfältet RAÄ 2 vid 
övre Grundsjön. 
Foto från SO av Jan Norrman. 

Figur 8. Anläggningarna 5 
och 6 på gravfältet RAÄ 2 
vid övre Grundsjön. 
Foto från SO av Jan Norrman. 
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Figur 9. Plan över stensättningarnas 
utbredning på gravfältet vid Stor-
viken i Vojmsjön, Vilhelmina 
socken, Lappland. 

Figur 1 o. Kartan visar var de 
åtta stensättningarna ligger 
vid Stoiviken strax norr om 
Tresund. 
Skala 1 :250 000, 
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boplatslokalerna förvaras i Statens Historiska Museum 
(SHM). Dessa kommer dock inte närmare att behand
las här. Inga andra fornlämningar eller fynd från järn
ålder kunde iakttas i närheten av de undersökta forn
lämningarna vid Övre Grundsjön. 

Undersökningarna av stensättningarna 

vid Vojmsjön i Vilhelmina socken, Lappland 

Vojmsjön är en av de tidigaste reglerade sjöarna i V,lk{.\.
Ångermanälvens vattenområde, och någon egentlig in- i-,,,�, 
ventering kom inte att genomföras där förrän 1964, då \2c;:� 
uppgifter om åtta stensättningar i den inre delen av :)_ c/OS'
Storvikeriföranledde en besiktning av strandområdet 

'ifötn då låg helt under vatten. Området med stensätt-
ningarna är belägetvid Tresundisydöstr� delen ay 
Vojmsjön. Under lågvattenperioden följande år kom
pletterades besiktningen med inmätning och en prov
undersökning av stensättning A2 genomfördes (fig. 9-
11 ). Arbetet kom emellertid att avbrytas när vatten
nivån i dammen höjdes och endast norra halvan av 
stensättningen kom att undersökas. 

Vid den exceptionella lågvattenperiod som inträf
fade under våren 1969 undersökte Riksantikvarieäm
betet, under ledning av Jan Norrman, samtliga åt.ta 
stensättningar. Inga daterande fynd framkom vid under-

TVÅ UNDERSÖKTA GRAVFÄLT I NORRLANDS INLAND 11 



Figur 11. Stensättning A2 vid 
Storviken, Vojmsjön, Vilhelmina 
socken, Lappland. Foto från NV 
av Jan Norrman. 

Figur 12. Stensättningarna längs 
stranden vid Storviken, Vojmsjön, 
Vilhelmina socken, lappland. 
Foto från NV med A4 i förgrunden 
av Jan Norrman. 
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sökningen. I samband med undersökningen besiktigades 
även några boplatslämningar av stenålderskaraktär i 
samma on1råde som stensättningarna. 

Som framgår av figurerna 9, 11 och 12 var sten
sättningarna anlagda på rad i en svag båge längs den 
nordöstra strandenavStÖ;viken, huvudsakligen i rikt
ning nordväst - sydost. Stensättningarna var anlagda i 
anslutning till en bäck som rinner ut i Storviken och i 
en svag sluttning mot stranden. Fem av anläggningarna 
låg norr om bäckmynningen och tre söder om denna. 
Markytan vid stensättningarna har före regleringen av 
sjön legat övertorvad och före dämningen av Vojmsjön 
beräknas stensättningarna ha legat på mellan 0,5 till 
1 meters höjd över normal vattennivå. 

Stensättningarna var samtliga runda eller ovala till 
formen och mätte mellan 3 och 5 meter i diameter samt 
var mellan 0,2 till 0,6 meter höga (se bilaga 2). På 
grund av dämningen av Vojmsjön har stensättningarna 
mestadels legat nnder vatten och mer eller mindre re
gelbundet renspolats från löst material. De enda fynd 
som påträffades utgjordes av en fragmentarisk, ljusblå 
glaspärla och ett flintavslag Ten av anläggningarna, 
A2. Avsaknaden av daterande fynd gör naturligtvis an
läggningarna svåra att tids bestämma men det finns 
emellertid möjlighet att göra jämförelser med andra 
undersökta stensättningar i strandnära läge. 

Före dämningen av sjön har stensättningarna sanno
likt varit övertorvade och legat mellan en och tio meter 
från strandlinjen vid normal vattennivå. Stensättning
arnas belägenhet, utseende och utbredning vid Vojm
sjön kan vidare jämföras med de insjögravar som är 
vanligt förekommande i mellersta delarna av Norr
land. Denna typ av stensättningar har också påträffats 

•410 

• ,. 

i Lappland som ensamliggande i strandnära läge, 
bland annat RAÄ 123 och 126 vid Abelsjön ochRAÄ 
83 vid Gräsvattnet i Tärna socken. Dessa gravar är be
lägna ca 15 mil nordväst om Vojmsjön. Gravarna vid 
Gräsvattnet och Abelvattnet har utifrån fyndmaterialet 
kunnat dateras till mitten av -järnålder (Norrman 
1969:229). Stensättningarna vid Vojmsjön kan vidare 
jämföras med fornlämning RAÄ 10 i Nyhems socken i 
Jämtland som också utgörs av åtta stensättningar an
lagda på rad utmed en sjöstrand (fig. 13). En av sten
sättningarna där har undersökts och daterades till ro
mersk järnålder (Sundström 1989:158). Trots att sten
sättningarna vid Vojmsjön inte närmare-kan dateras ge
nom fynd finns flera paralleller till deras form, kon
struktion och placering i terrängen, vilket gör det möj
ligt att tolka dem som järnåldersgravar. 

Efter denna inledande redovisning av undersökning
arna i Hede och Vilhelmina socknar är det på sin plats 
att presentera en sammanställning av resultaten från 
andra, jämförbara, undersökningar av järnåldersgravar 
i Norrlands inland för att närmare diskutera hur vi kan 
tolka denna typ av gravar. 

Stensättningar i fjällnära miljöer 

i Norrland 

I tabell 1 ser vi en sammanställning över undersökta 
stensättningar i de stora vattensystemens källområden 
i södra och mellersta Norrlands inland. Samtliga forn
lämningar i tabellen omfattar s.k. insjögravar, dvs. 
gravläggningar i form av stensättningar som anlagts i 
strandnära läge vid sjöar och vattendrag. Sammanställ
ningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Avsik-

ten är istället att studera variatio
ner och likheter hos gravarna i ett 
jämförande syfte. Sammanställ
ningen över undersökta stensätt
ningar utgör i första hand 'en refe
rensram till vilken vi kan relatera 
och diskutera stensättningarna 
från Övre Grundsjön och Vojm
sjön. Det skall tilläggas att även 
undersökta högar förekommer i 

:@ 
• 

,. "' . 
,._ )( .. 

,._ 

mellersta Norrlands inland, och 
dessa uppträder i många fall 
samtidigt med stensättningarna i 
tabellen. Högar i fjällnära mil
jöer kommer emellertid endast 
kortfattat att behandlas i den här 
diskussionen. • )( 

)( 

__________________________ StMll'ldHnjt Figur 13. Stensättningarnas utbredning vid 
Klevsand, RAÄ 1 o, Nyhems socken, 
Jämtland (efter Sundström 1989:158). 
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Socken och landskap Antal Lokal och RAÄ nr 
gravar 

Hede sn Härjedalen 1 övre Grundsiön RAÄ l 
Hede sn, Härjedalen 8 övre Grundsjön, 

Halvfariudden, RAÄ 2 
Tännäs sn, Härjedalen 34 Smalnäset, RAÄ 4 

Storsiö sn. Häriedalen 2 Knöveln, RAÄ 8 
Storsjö sn, Härjedalen 30 Krankmårtenhögen, RAÄ 9 

Hällesiö sn, Jämtland 4 Närvarosundet, RAÄ 9 
Hällesjö sn, Jämtland 1 Båganäset, RAÄ 58 

Nyhem sn, Jämtland 8 Klevsand, RAÄ 1 o 

Revsund sn, Jämtland 1 Backnorholmen, RAÄ 9 

Rödön sn, Jämtland 1 Josvedsviken, RAÄ 1 61 

Rödön sn, Jämtland 1 Josvedsviken, RAÄ 107 

Rödön sn, Jämtland 10 Tjuvholmen, RAÄ 32 

Stugun sn, Jämtland 1 Långholmen, RAÄ 152 

Vilhelmina sn. Lannland 8 Voimsiön, RAÄ 
Tärna sn, Lappland 1 Abelvattnet, RAÄ l 23 

Tärna sn, Lappland 1 Abelvattnet, RAÄ 126 

Tärna sn, Lannland 1 Gräsvattnet RAÄ 83 

Period och 
dateringsgrund 

Järnålder funddaterin!! 
Vendeltid, 14C-datering 

Förromersk/romersk jäå 
14C + fvnddatering 
Vikingatid, fvnddatering 
Förromersk/romersk jäå 
14C-daterim1 
Romersk iäå, 14C-daterin!! 
Vikingatid, fynddatering 

Romersk jäå, fynddatering 

Folkvandringstid, 
fvnddaterine 
Folkvandringstid, HC-
daterini? 
Vikingatid, fynddatering 

Yngre romersk jäå/ folk-
vandringstid, HC + 
fvnddaterine 
Troligen vendeltid, 
fvnddaterine 
Datering saknas 
Folkvandringstid/vendeltid 
fvnddaterin• 
Folkvandringstid/vendeltid 
nmddaterin• 
Järnålder, daterin!! saknas 

Fyndmaterial 

Renben brvne, avslav 
Älg och ren horn/ben 

Ben och horn från älg, ren, björn, 
bäver, delar av kam 
-

Ben och horn från älg, kronhjort, 
biörn, storlom 
-

Ben från får/get, likarmat spänne, 
60-tal oär1or
Ben från får/get, kammar, ornerat 
benföremål 
Ben från hund, spannformigt 
keramikkärl 
Ben från svin och tjäder 

Ben från hund, ringspänne, 
viktlod. [)ilsoetsar 
Ben från svin, spjutspets, 
hartstätningsring, kniv 

Pärlor, mejsel, järnfragment 

-

Holkyxa av järn 

Älghorn, eldslagningssten av 
kvartsit, kamfraszment 
Renhorn, soiutsoets, hartstätnin!! 

Tabell 1. Sammanställning av gravar daterade till järnålder i fjällnära miljöer. Sammanställningen redovisar undersökningar utförda i Härjedalen, 
Jämtland och södra Lappland och baseras på uppgifter i Norrman (1969), Sundström (1989:166), Magnusson (1986), Ambrosiani m.fl. (1984}, 
Zachrisson m.fl. (1997} samt rapportmanus och inventeringsuppgifter i RAÄ:s fornminnesregister. (Se även fig. 14). 

I likhet med de undersökta gravfälten vid Smalnäset 
och Krankmårtenhögen innehöll även gravfältet vid 
Övre Grundsjön i Hede socken, horn och ben från ren 
och älg i fyllningen. De förstnämnda gravfälten är 14C
daterade till århundradena kring Kristi födelse medan 
gravfältet vid Övre Grundsjön kan dateras till 600-talet 
e.Kr. Horndelar har även påträffats i gravar runt Horr
mundsjön i Dalarna vilka har daterats till mellan 500-
700-tal e Kr (Hyenstrand 1987; Serning 1966).

Insjögravar av liknande typ har vidare undersökts
längre norrut vid Abelvattnet och Gräsvattnet i Tärna 
socken i Lappland. Gravarna utgjordes av en stensätt
ning respektive ett röse och har kunnat dateras till mit
ten av järnålder. Centralt i röset vid Abelvattnet fram
kom en avsatskam från romersk järnålder/folkvand
ringstid och vid kantkedjan till röset påträffades, strax 
under torven, rikligt med renhorn. Stensättningen vid 
Gräsvattnet innehöll ett brandlager med fynd som troli
gen härrör från järnåldei; bland annat en lansettformad 
spjutspets eller dolk med kort tånge och spetsoval ge
nomskärning. Även här framkom renhorn i fyllningen 
(Norrman 1969:228f.). 

14 ÖVRE GRUNDSJÖN, VOJMSJÖN OCH L!UA MARK 

N 

A 

HÄLSINGLAND 

0 

Figur 14. Utbredningskarta över de i tabell 1 omnämnda 
fornlämningslokalerna. 

100km 



I 

I 
I 

I 

Likheterna mellan de insjögravar som innehåller 
fynd av ren- eller älghorn är intressant ur den syn
vinkeln att deponeringen av hornmaterial förefaller ha 
varit en del i en långvarig rituell tradition under järn
ålder i samband med begravning av människor. Tradi
tionen tycks ha uppträtt redan under förromersk/ro
mersk järnålder för att sedan sporadiskt fortsätta fram i 
tiden på olika platser i Norrland. Samtidigt som tradi
tionen att offra djur eller djurdelar i gravarna tycks bli 
allmänt utbredd i större delen av Skandinavien under 
järnålder, tycks depositionen av ren- och älghorn ut
göra ett mera begränsat inslag i begravningsseden. 
Detta kan samtidigt vara en fråga om bättre eller 
sämre bevaringsförhållanden, då den högre kalkhalten 
i marken i de fjällnära områdena i Norrland möjliggör 
bättre bevaring än i områden med lägre kalkhalt, och 
seden kan möjligen ha varit mera spridd än vad mate
rialet visar (lregren muntligen; Zachrisson m.fl. 
1997:198f.). Depositionerna av horn- och benmaterial i 
gravarna har naturligtvis också ett vidare intresse ut
över den näringsekonomiska frågan huruvida älg och 
ren ingick i det allmänna kosthållet. Utifrån studier av 
hornmaterialet som påträffats i gravarna vid Krank
mårtenhögen har Iregren och Lahtiperä (1989) bland 
annat kunnat konstatera att man återkommit med djur
offer till samma grav vid flera tillfällen, både under 
sommar och vinterhalvåret (Iregren & Lahtiperä 
1989:134). Gravfältet har sålunda varit föremål för 
ytterligare ritualer utöver den ursprungliga depositio
nen av brandbålsresterna. Denna typ av djuroffer och 
horndepositioner i gravarna är särskilt intressant i det 
norrländska området och jag tänker återkomma till 
djurhornens och benens betydelse senare i artikeln. 

Innan vi ger oss in i tolkningen om hur de två under
sökta gravfälten vid Grundsjön och vid Vojmsjön kan 
tolkas skall jag kort sammanfatta några utgångspunk
ter för hur man tidigare har resonerat kring problemen 
med att bestämma den forntida befolkningens kultur
tillhörighet. 

Den etniska dualismens problematik 

Frågor kring den äldsta befolkningens kulturtillhörighet 
i norra Sverige har ofta diskuterats inom den arkeo
logiska och kulturhistoriska forskningen, framför allt 
när man behandlat det forntida begravningsskicket 
(Manker 1961; Baudou 1988; Zachrisson 1991; 
Zachrisson m.fl. 1997). Ernst Mankers bok Lapp
marksgravar (1961) kan här tjäna som ett belysande 
exempel på hur den kontroversiella frågan om den 
äldre befolkningens gravseder och kulturtillhörighet 
diskuteras. I boken finns en sammanställning över gra
var från det lappläudska området som enligt undersök
ningar eller traditionsuppteckningar innehållit olika ty
per av gravgåvor. I stort sett betecknas samtliga gravar 

inom det fjällnära området av Manker som lappländ
ska (lapska enligt Mankers beskrivning). Det finns dock 
undantag som är av intresse för diskussionen on1 skilda 
kulturtraditioner i fjällvärlden, till exempel den under
sökta brandgraven vid Abel vattnet i Tärna socken, som 
utifrån fyndet av en spetsoval eldslagningssten kan da
teras till folkvandringstid (Manker 1961:165ff; Norr
man 1969). Denna fyndtyp förekommer inte bara i 
södra och mellersta Skandinavien utan även i övre 
Norrland, där ett femtontal fynd finns registrerade 
(Manker 1961:168; Serning 1960). 

Ett viktigt kriterium för vad som i arkeologiska 
sammanhang kan bedömas som samiska respektive 
nordiska gravar i det fjällnära området utgår ofta ifrån 
fynd som uppfattas som främmande inslag i den mate
riella kulturen. I fallet med den folkvandringstida 
brandgraven vid Abelvattnet uppfattas exempelvis den 
spetsovala eldslagningsstenen av kvartsit som just ett 
sådant främmande inslag i det lappländska området 
(Manker 1961; Norrman 1969). Eldslagningsstenar i 
gravar är generellt sett en ovanlig företeelse, även i 
syd- och mellansvenska områden, och att betrakta eld
slagningsstenen vid Abelvattengraven som represente
rande en individ med nordisk-germansk kulturtillhörig
het är naturligtvis problematiskt. Ett enskilt föremål 
kan inte bestämmas utifrån något fastslaget etniskt 
schema. 

De samiska offerritualer och begravningstraditioner 
som finns dokumenterade från senare tid visar en in
tressant spännvidd när det gäller depositioner av ren
horn och föremål, framförallt i gravläggningar vid spe
ciella platser som i hällkistor, klippskrevor och grottor 
( Manker 19 57; 1961). Inte sällan förekommer depone
ring av föremål i gravarna långt fram i historisk tid (se 
Tabell 2), men många av de lämningar som omtalas 
som samiska kan emellertid vara mycket svåra att be
stämma i kronologiskt hänseende. Att skilja mellan vad 
som är förhistoriska lämningar och vilka företeelser 
och platser som använts av senare tiders samer är kan 
vara svårt eftersom säkra dateringsgrunder ofta saknas, 
men också för att den muntliga traditionen inte alltid 
är tillförlitlig. Ett av problemen inom forskningen 
kring samernas traditioner och seder är att beskriv
ningen av den samiska kulturen ofta framställs som sta
tisk. Diskussionen kring samernas kultur och samhälls
liv har härigenom kommit att bli begränsad eftersom 
man, medvetet eller omedvetet, nndvikit att se den sa
miska kulturen som föränderlig och, i likhet med annan 
kultur, benägen att införliva "nya" och "annorlunda" 
element i sina rituella traditioner. 

I stort sett samtliga begravningar som redovisas 
i tabell 2 tolkas av Manker som lapska begravningar 
(ibid). Ett bestämt undantag utgör den röseliknande 
stensättning vid Abelvattnet som dateras till folkvand
ringstid . Den folkvandringstida graven vid Abelvattnet , 
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Socken och Lokal Gravtyp Fynd 
landskap 
j\r�JJlog, La Godeiaure Röse av klannersten Jämsölia, kniv 
Ariei::log, La Galtisguts Jordll"rav utan markerinl'.I' Eldstål flinta kniv 
Dorotea La Suotme Hö�likn. stensättninP Silvermvnt ben , bäverskelett 
Jokkmokk, La Jokkmokks Jordbegravning i akja Knivar, yxa, nål hus, piprensare, kritpipor 

kvrkbv 
Jukkasjärvi, La Jukkasjärvi Jordgrav under kyrkgolvet Flertal mynt med datering till 1600-tal 

lru,ka 
Sorsele, La Tiatietiewa Jordbesnavnirnz i akia Genomborrad skifferskiva (brvne), renskinn 
Sorsele, La överstjuktan Hällgrav Järnkniv med skaft av ren horn 

Tärna, La Kalmepakte Klinnc,rav med träkista Järnvxa av 1700-talr+..,n 
Tärna, La Oltoken Klinnc,rav med hällar Mässin""srim, 
Tärna, La Guttuberget Hällgrav Näversvepning, ornerat handtag av renben, benkam, ringformat 

bronssoänne med inristade runor. diverse iärn och brons fra9m 
Tärna, La Västra Abel- Klippgrav Järnyxa av medeltida typ, vävredskap, kluvna märgben, 4 kranier med 

vattsundet både "laoska" och "Q"ermanska" karaktärsdraQ: 
Tärna, La Östra Abel- Röseliknande stensättning Spetsoval eldslagningssten från folkvandringstid 

vattsundet 
Tärna, La Risbäcken Hällorav med akia Yxa och kniv samt näverstvcken 
Tärna, La Routeken Häll9rav Järnkniv, marken under hällarna var täckt med näver 
Vilhelmina, La Lehtinjaure Klippgrav och hällgrav Hällgraven innehöll en träkista med inristat kors, läderfragment, 2 

rentänder 
Vilhelmina, La Vilhelmina Röseliknande stensättning Järnyxa, oval spännbuckla, järnkniv, flinta samt pärla från 

norralannbv vendeltid/vikino-atid 
Undersåker, Jä Handölsdalen Klinnc,rav Sax brosch "smvcke11 

Tabell 2 .. Sammanställning av ett antal gravundersökningar i Jämtland och Lappland med datering till 
förhistorisk och historisk tid ( efter Manker 196 t :1 75ff.). 

Figur 15. Den undersökta stensättningen, RAÄ 123, i Västra Abelvattnet i Tärna socken, Lappland. Foto: Jan Norrman. 
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r, ,,, bro"d'ra" och '"''°"'",!; ''" ,; la .,,k •, ,1cr;,., 

I Manker och fortsätter: "Då vare sig eldslagningsstenar 

i eller brandgravsbestånd påträffats i andra lapska gra-! var, synes det antagligt, att graven vid Östra A bel-
I vattsundet, liksom sannolikt den ej utgrävda stensätt-
I ningen vid A belvattnets västände, härrör från någon 
, nordisk jakt- eller handelsexpedition, som antagligen 
f från norsk sida trängt upp i Abelvattsdalen" (Manker
I 19�t:\f:l�nde tolkningsresonemang framförs senare 
•.I av Jan NorrmanRAA(l9.69) i sadmAbabnd1 med undersökdningen 
11 av stensättmng 123 vi e vattnets västän e 
� (Fig. 15). Flera invändningar kan framföras mot ett så-dant antagande. Det förefaller exempelvis problematiskt att avgöra huruvida den döde var en "nordbo" eller en "lapp" under järuålder utifrån fyndmaterialet, eftersom begravningsskick och gravfynd under både medeltid och senare tid uppvisar en sådan blandning av inslag. Dessa blandade inslag tenderar istället att lösa upp bilden av ett enhetligt gravskick inom respektive befolkning. Sammanställningen i tabellen visar istället att både begravningsskick och gravgåvor uppvisar en sådan variation inom det norrländska området och någon tydlig uppdelning mellan olika kulturgrupper (som exempelvis samer och germaner) utgör inte någon hållbar utgångspunkt för en fördjupad tolkning. Ett intressant exempel på hur blandade förhållandena kan vara utgör den s.k. klippgraven (RAA 125) från Abelvattnet i Tärna socken. Vid undersökningen av klippgraven påträffades inte mindre än fyra välbevarade människokranier (SHM 24 310) tillsammans med ben av ren, tamget, ripa, hare och storlom (Norrman 1969). Gravfynden bestod av en järnyxa och vävredskap av medeltida typ. Den osteologiska studien leder bland annat till antagandet att två av kranierna bär drag som är typiska för den "lapska" folkgruppen, medan de andra kranierna bär drag som är karaktäristiska för den "nordisk-germanska befolkningen". N-G Gejvall, som genomfört studien, skriver som följeri en av bildtexterna:"Kranierna från klippgravarna vid Mittisundet. A och B är kvinnor med typiska lapska drag. D är en

man, vars kranium visar de minst lapska dragen, medan C har såväl lapska som germanska drag" (osteologisk bedömning av Gejvall i Norrman 1969:233). Man kan naturligtvis även här diskutera huruvida det är relevant att tala om olika etniskt klassificerbara karaktärsdrag i skelettmaterialet. Poängen med exemplet är emellertid att om vi väljer att utgå ifrån att dessa karaktärsdrag är relevanta i kulturell mening, så pekar resultatet på att kulturtraditionen i det fjällnära området uppburits av människor med olika genetisk härkomst. Också skelettmaterialet från Vivallen i Härjedalen har analyserats och resultaten från studien visar att man vid detta flatmarksgravfält har begravt indivi-

der av både "samisk" och "svensk" härkomst och att gener ftån båda populationerna återfinns i Vivallens arvsmassa (Elisabeth Iregren i Zachrisson m.fl. 1997:98). Resultaten från de osteologiska analysernavisar därmed att vi kan utgå ifrån att de forntida grupper vi oreflekterat brukar kalla för samer respektive svenskar/nordbor/germaner ingalunda är statiska och isolerade i sina kulturella uttrycksformer eller i sin genetiska sammansättning. När det gäller fornlämningsmiljön vid Vivallen är det av visst intresse att nämna den undersökta högen på fjället ovanför de senvikingatida flatmarksgravarna. Högen innehöll emellertid inga fynd (lregren muntligen) men utgör onekligen tillsammans med de övriga högarna i fjällområdet ett intressant inslag i kulturbilden. Perioden från sent 1500-tal och fram till 1700-talet är en expansiv period för den samiska kulturen i norra Sverige. Flera historiker (t.ex. Myrdal 1999; Lundmark 1982) anser att en omvandling sannolikt inleddes under senmedeltiden, från jakt och fångst mot en ökad djurhållning. Förändringen kan beskrivas som en övergång till en alltmer storskalig renskötsel vilket även innebar att man följde med renjordarna på längre vandringar mellan säsongsvistena i skog och fjällområdena. Det är först under slutet av 1600-talet som det sker en statligt organiserad exploatering och undanträngning av samebefolkningen till förmån för nybyggare från olika delar av Sverige och Finland att kolonisera de norrländska lappmarkerna. Det är viktigt att framhålla att den samisktalande befolkningen under denna tid inte kan beskrivas som någon enhetlig befolkningsgrupp, varken före eller efter nationsbildningen, eller under den mer organiserade kolonisationen av lappmarkerna. Det finns därmed heller inget skäl till att utgå ifrån att den förhistoriska befolkningen i Norrland under järnålder skall ha varit en särskilt homogen och enhetlig grupp vad gäller kulturtraditioner och begravningssätt. När det gäller kategoriseringar av forntida befolkningar kan diskussionen knytas an till en studie av historikern Peter Wells. I en studie av de romerska författarnas beskrivning av de germanska barbarernas förhållande till det romerska riket under början av det första årtusendet e.Kr. skriver han "The mast important result of such studies of indigenous peoples in imperial contexts is the demonstration that they were not and are not passive recipients of change brought to them by larger and more complex societies, but rather active 
participants in interactions, from initial conquest or imperial domination", (Wells 1999:21f.). Wells menar att vår föreställning om de germanska barbarfolken, 
precis som beskrivningen av samerna, ofta utgått ifrån texter som beskrivit dessa folk som statiska, utan någon egen social eller ekonomisk historia. Forskningen kring den romerska perioden i det tempererade Europa har huvudsakligen utgått ifrån de klassiska texterna som 
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korrektiv till beskrivningen. Även i norra Skandinavien 
tycks den arkeologiska forskningen i första hand utgå 
ifrån de historiska skriftmaterialen från senmedeltid, 
och precis som i forskningen kring de germanska 
barbarfolken så förefaller det arkeologiska materialet i 
Norrland passa dåligt in på beskrivningen av en statisk 
och väl avgränsad inhemsk samisk befolkning. 
"There is no reason for us to think that all of the 
groups whom the Classical writers referred to as Celts 
[alternativt samer- nordbor/germaner] ever felt that 
they belonged to a common people, nor that those 
Ceasar and Tacitus called Germans saw themselves 
as members of a distinct, super-regional population" 
(1999:102). 

Flera arkeologer har beskrivit höggravskickets ut
bredning i Norrland som en expansion av den nordiska 
bondekulturen, men faktum är att det ingalunda är 
oproblematiskt att koppla samman det arkeologiska 
materialet med större folkförflyttningar. Det finns minst 
lika goda skäl att anta att gravar som exempelvis inne
håller främmande föremål, istället utrycker den inhem
ska befolkningens egna identitetskonflikt i en föränd
ringsprocess, mer än att dessa gravar representerar 
inflyttande människor utifrån (Wells 1999:97). Hur den 
norrländska forntidens begravningsseder närmare kan 
tolkas kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

Förhistoriska kulturtraditioner fjällnära 
miljöer 

Det framgår av resultaten från undersökta gravar från 
både äldre och yngre järnålder att det, vid sidan av 
höggravskicket, finns en mängd variationer inom kate
gorin stensättningar. Dessa har i olika sammanhang be
skrivits som skogsgravar, insjögravar eller fångst
marksgravar (Selinge 1976; Zachrisson 1997). Namnet 
insjögravar avser gravar i insjömiljö, företrädesvis i 
strandbundet läge (se fig. 16). Insjögravarna har vidare 
beskrivits som belägna i fångstkulturens miljö, och på 
så sätt ställts i kontrast mot bondekulturens höggravar. 
Flera forskare har framhållit att skillnaden mellan 
dessa olika gravtyper kan vara ekonomiskt betingad 
och ursprungligen representerat grupper av en inflytt
ande bondebefolkning i områden som tidigare domine
rats av fångstnäringar (se t.ex . Hemmendorff 1989; 
Liedgren 1988;Magnusson 1986; Ramqvist 1988; 
Selinge 1976; Sundström 1989, 1997). Detta resone
mang har vidare lett diskussionen om inlandets grav
material till frågor om den forntida befolkningens ur
sprung och etniska tillhörighet. Det finns emellertid 
inga indikationer som pekar mot någon tydlig dualism 
om vi utgår ifrån gravarnas utbreduingsmönster och 
fyndinnehåll. Flera höggravar i Härjedalen är belägna 
i fjällnära miljöer som ej kan ha varit använda för 
jordbruk. Som exempel på högar i sådana fjällnära 
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Figur 16. Lokaler med s.k. insjögravar i strandbundet läge i Jämtlands 
län (efter Selinge 1976:41). 

miljöer kan bland annat Tänndalen, Mittådalen och 
Ljungdalen nämnas. Högarna vid Bruksvallarna i Här
jedalen ligger på ca 920 m.ö.h., och på den norska si
dan finns exempel på högar som är belägna på kal
fjället över 1000 m.ö.h. (Selinge 1976:26-57). Tre hö
gar med kantränna är vidare anlagda nära stranden 
vid Bunnerviken vid södra delen av Ånnsjön, ett om
råde som i likhet med de övriga innehåller flera större 
system med fångstgropar. 

Den etniska frågan förefaller, i ljuset av de be
skrivna exemplen, att vara mer komplicerad än att 
handla om två kontrasterande grupper med olika grav
skick. De människor som bebodde inlandet manifeste
rade sina begravningsritualer på flera olika sätt, men 
att tolka skillnaderna mellan högar och stensättningar 
som en etnisk markering för olika folkgrupper är inte 
tillfredsställande. Om vi dessutom använder grav
fynden som tolkningsunderlag blir bilden genast mer 
komplex, eftersom de föremål som man ofta påträffar i 
höggravar även kan förekomma i insjögravarna. Som 
exempel kan här nämnas insjögraven vid Båganäset i 



I 

Hällsjö socken i Jämtland, vilken bland annat innehöll 
ett likarmat spänne samt en stor mängd pärlor (se ta
bell 1 ). Ett alternativ till den dualistiska tolknings
modellen kan istället formuleras med utgångspunkt 
ifrån den variation vi senare möter i det historiska käll

materialet. 
I Mankers etnologiska studie av samernas äldre 

begravningsseder i det nordskandinaviska området in
går en serie intervjuer i syfte att insamla uppgifter om 
äldre tiders begravningsskick (Manker 1960:37-69). 
Mankers studie syftar till att ge en mental bakgrund till 
de materiella studieobjekten, dvs. gravmaterialet från 
förkristen och kristen tid, och bygger på excerpter och 
citat från skriftliga källor samt på en frågelistenkät om 
kännedomen om samernas gravar och gravskick i den 
levande traditionen. Resultaten från studien uppvisar 
en stor variation vad gäller de föreställningar och upp
fattningar som uppgiftslämnarna ansett legat bakom 
lokaliseringen, ritualen och gravläggningen av den 
döde. Flera nppgifter anger att rent personliga önske
mål ofta legat bakom lokaliseringen av gravplatsen, 
till exempel att få bli begravd på dödsplatsen eller att 
få vila vid ett särskilt välbekant område och där få 
möjlighet att lyssna till klappret av renklövar, våg
skvalpet vid en strand eller till renkalvarnas sång. 
Dessa önskemål har antagligen utgått ifrån en gemen
sam tradition och skall därmed inte betraktas som 
slumpartade. Det finns även uppgifter som anger att 
valet av gravplats utgått från hänsyn till att den döde 
skall få vara ifred, i skydd från djur och människor 
(Manker 1960:66ff.). 

När det gäller diskussionen och tolkningen av varia
tionerna i det förhistoriska gravmaterialet är det rele
vant att, på ett liknande sätt som Mankers resultat vi
sar, även beakta såväl den enskildes som gruppens fö
reställningar och önskningar. Som ett alternativ till den 
förenklade uppdelningen mellan en fångstbefolkning 
och järnproducerande bönder i Norrlands inland under 
järnålder (se t.ex. Sundströms modell 1989:169), kan 
förekomsten av insjögravar och högar istället relateras 
till andra sfärer av samhällslivet, där begravningar i 
högar respektive i stensättningar vid insjöar var olika 
sätt för samma befolkning att säkra sin tillvaro i efter
livet. Denna befolkning var sannolikt inte enhetlig i sin 
organisation och sammansättning utan utgjordes sna
rare utav mer eller mindre lösare nätverk av grupper 
med olika sociala, politiska, näringsekonomiska och 
teknologiska intressen. Vad som varierar mellan grup
perna när det gäller gravmaterialet är i första hand 
olika föreställningar kring förfäderna och den dödas 
efterlevnad, vilket kom att manifesteras på olika sätt 
i olika områden. Depositionen av horn i gravarna kan 
ses som ett uttryck för hur djurens roll i föreställnings
världen, på ett liknande sätt som deras roll beskrivs 
i den fornnordiska sagadiktningen, materialiserades 

i begravningen av de döda (lregren 1997; Welinder 
1989). Detta kan ha varit mer eller mindre utbrett i 
olika områden i Norrland, men det är viktigt att 
komma ihåg att bevaringsförhållandena kan ha kom
mit att påverka hornmaterialets representativitet i grav
arna. Liknelsen med den tidigmedeltida sagadiktningen 
skall emellertid inte uppfattas som att gravar innehål
lande djuroffer och horndelar är mera utmärkande för 
en germansk-nordisk tradition. Vi ser istället att grav
seden i olika områden, både i norr och i söder, tycks ha 
utgått ifrån en likartad föreställningsvärld som i sin lo
kala betydelse fått en särskild utformning. Gravfälten 
vid Krankmårtenhögen, Smalnäset och Övre Grundsjön 
i Härjedalen, liksom gravarna vid Abelvattnet och 
Gräsvattnet i Lappland, utgör här exempel som visar 
detta. 

Ett annat exempel utgör utbredningen av högar och 
stensättningar i området kring Rödön i Jämtland. I fyll
ningen till en bengömma med djurben (RAÄ 161) på
träffades ett tjockt lager rostad malm och järnslagg. 
Anläggningen kan dateras till romersk järnålder/ 
folkvandringstid (Magnusson 1986:72f.). Vid under
sökningen av en rektangulär stensättning på det in
tilliggande gravfältet RAÄ 32 i Rödösundet, också 
denna daterad till romersk järnålder/folkvandringstid, 
påträffades däremot människoben men ingen slagg i 
fyllningen. Dessa exempel visar på hur den rituella 
verksamheten varierat inom ett område där även sten
sättningar och höggravar förekommer i nära anslutning 
till varandra. Här har man emellertid inte haft anled
ning att tolka variationen som begravningar med olika 
etnisk tillhörighet. Det är heller inte ovanligt att sten
sättningar och högar förekommer blandade på samma 
gravfält (t.ex. Rödön socken RAÄ 24, 38 och 42). Frå
gan gäller naturligtvis hur vi skall tolka dessa uttryck 
i ett begripligt kulturhistoriskt sammanhang. Som tidi
gare framhållits har de etnisk-ekonomiska tolkningarna 
framförallt ansetts gångbara då man studerat förhål
landet mellan stensättningar och högar i insjömiljöer 
i de fjällnära områdena (se Ambrosiani m.fl. 1984; 
Baudou 1988; Hemmendorff 1989; Ramqvist 1988; 
Sundström 1989; Zachrisson m.fl. 1997). Bilden är 
emellertid komplicerad och förekomsten av högar och 
s.k. insjögravar får här utgöra grunden för en vidare
tolkning.

En alternativ utgångspunkt är att beskriva högarna 
som betydelsefulla i den bebyggelsenära tillvaron 
medan insjögravarna kan ha utgjort en markering i 
bebyggelsens utmarker, dvs. utanför de centrala bo
platsområdena. Detta scenario kan exemplifieras med 
förhållandet i Håsjö och Hällesjö socknar i Jämtland 
(fig. 17). 

Jan Sundström beskriver i boken Arkeologi i fjäll, 
skog och bygd (1989) en vikingatida gård belägen vid 
Ängesviken på västra sidan av Singsjön i Håsjö socken 
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Figur 17. Fornlämningarna RAÄ 58 i Hällsjö socken och RAÄ 16 i Håsjö socken, Jämtland (efter Sundström 1989:167f.). 

(RAÄ 16). Gården innehåller ett par husgrunder, två 
gravhögar, fossil åkermark och ett tiotal odlingsrösen. 
En av gravhögarna innehöll ett kamfragment från vi
kingatid (Sundström 1989:167). Ca åtta kilometer syd
väst om gården, vid Båganäset i Hällesjö socken, finns 
en s.k. skogsgrav (RAÄ 58) med vikingatida fynd belä
gen på en hällmarksudde på östra sidan av Ansjön. 
Sundström tolkar den vikingatida gården med högarna 
och skogsgraven som samtida men tillhörande olika 
kulturmiljöer. Fynden i stensättningen vid Båganäset nt
gjordes av ett 60-tal pärlor, ett likarmat spänne dekore
rat med silvertråd, en bronslänk samt fragment och 
smältor av järn och brons. Tillsammans med de brända 
benen från en kvinna påträffades dessutom ben från 
får eller get (Sundström 1989: 157; Zachrisson m.fl. 
1997:23). 

Det är förvisso möjligt att skogsgraven i Hällesjö 
socken och gården med högarna tidsmässigt kan ha 
skiljt sig åt, och utgjort olika enheter som avlöst varan
dra (jfr. Sundström 1989), men en snävare kronologisk 
bestämning än till vikingatid för de båda lokalerna lå
ter sig emellertid inte göras. En alternativ tolkning kan 
istället utgå ifrån att de båda lokalerna faktiskt varit 
samtida, men inte representerat olika kulturella eller 
ekonomiska enheter. Detta resonemang förutsätter 
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alltså inte nödvändigtvis någon etnisk uppdelning mel
lan, å ena sidan nybyggare och bönder och, å andra si
dan en ursprunglig fångstbefolkning. Istället ser vi en 
mer komplicerad struktur där olika delar av landskapet 
utnyttjats för olika religiösa och, naturligtvis, också 
ekonomiska och sociala aktiviteter. Denna alternativa 
tolkning skall i första hand uppfattas som en invänd
ning mot förenklade förklaringsmodeller som alltför 
strikt begränsar beskrivningen av förhållandena i dia
lektiska termer, antingen i beskrivningen av ekonomisk 
försörjning, social klass eller etnisk tillhörighet. En när
mare studie av materialets beskaffenhet och utbredning 
visar snarare att den forntida kulturvärlden, precis som 
den sentida och nutida, inte alls var så enkelt uppdelad 
som vi ibland föreställer oss den. Olika kulurtradi
tioner är ju strukturerade på olika sätt och enhetlighet 
och homogenitet kan därmed vara svårt att urskilja. 

Istället förefaller begravningar och depositioner av 
djurben och horndelar i gravarna ha utgått från be
stämda principer för att tillfredsställa den dödes och de 
anhörigas önskningar om att, även i livet efter detta, få 
vila i närheten av ett känt vatten och lyssna till välbe
kanta ljud. Att dessa principer kom att få olika uttryck 
i olika områden och landskapsmiljöer behöver alltså 
inte i första hand representera en särskild etnisk-ekono-



misk bakgrund. Forekomsten av d1urben och horndelar 
i jarnålderns gravar visar istilllet hur betydelsefulla 
djuren varit i människornas tillvaro och föreställnings
värld (se t.ex. Iregren 1997; Welinder 1989:107-112). 
Det är för övrigt intressant att notera hur variationer i 
det arkeologiska materialet sällan eller aldrig diskute

ras utifrån etnisk-dialektiska förklaringsmodeller då det 

gäller förhållandena i andra delar av Skandinavien. 

Det är vidare värt att notera att dualistiska synsättet så 
ofta tycks utgå ifrån att samerna och den äldre fångst
kulturens befolkning varit oförmögen att själva fram

ställa den "germansk-nordiska bondekulturens" materi
ella symboler och uttryck (jfr. Magnusson 1986; Norr
man 1969; Ramqvist 1988). 

En något annorlunda tolkning av insjögravarnas be
tydelse i de inre delarna av mellersta Norrland har fram

förts av Klas-Göran Selinge (1976). Han ser skillnaden 
mellan insjögravar och gravhögar som i första hand 
kronologisk, och att insjögravarna kan tänkas repre
sentera en övergångsform mellan fångstkultur och bon
dekultur i Härjedalen och Jämtland. Eftersom en ny 
gravsed vidare bör kunna tolkas som en ny religion, 
kan den knappast vara en intern uppfinning ntan förut
sätter kontakter utifrån, skriver Selinge, och menar att 
en av de möjliga kontaktpunkterna mellan fångstkultur 
och bondekultur är insjögravarna (Selinge 1976:68f.). 
En sammanställning över insjögravarnas utbredning 

över tid visar emellertid att dessa har en jämn fördelning 
under hela järnåldern och vi måste därmed diskutera 

insjögravarna och de jordfyllda gravhögarna som i hu
vudsak samtida, åtminstone från romersk järnålder/folk
vandringstid och framåt (Tabell 1; se även Sundström 

1997:24). 

Avslutning 

Det är givetvis komplicerat att teckna en övergripande 
kulturhistoria för det fjällnära området under järnålder 
och medeltid. Det är emellertid tydligt att det arkeolo
giska materialet inte tillåter en alltför generell förkla
ringsmodell. Kännetecknande för beskrivningen av det 
nordskandinaviska kulturlandskapet och det förhisto
riska materialet inom det historiskt kända samiska kul

turområdet, är att det så ofta kommit att betraktas som 
ett statiskt område utan förändring (Aronson 1994:49). 
Det historiska perspektivet saknas när det gäller samer
nas kultur och förflutenhet, menar Bjornar Olsen 
(1986), och detta har i sin tur medfört att beskrivning
arna också blivit mindre nyanserade. Bilden av den 
nordskandinaviska förhistorien och historien har be
gränsats till en stillbild där endast de ekonomiska akti
viteterna utgjort grunden till rörlighet och förändring. 

Forskning på koloniala förhållanden runt om i värl
den visar att när stater expanderar genom kolonisation 
och erövring av områden redan bosatta av en brokigt 
grupperad inhemsk befolkning, så understödjer denna 
process formationen av den inhemska befolkningen att 
bli avgränsbara politiska och territoriella grupper. Före 

Figur 1Ba�c. Utbredning av brandgravar, skelettgravar samt s.k. Skandinaviska föremål av silver 
och brons med datering till vikingatid i övre Norrland (Zachrisson 1991:63-66, fig. 1-3). 

a. Gravar med skandinaviska aoofftals föremål b. Gravar med skandinaviska 90CHals föremål c. Gravar med skandinaviska lOOOfftals före-
av silver eller brons. av silver eller brons. mål av silver eller brons.

■ Skelettgravar

0 Övriga fynd av sådana föremål

/// Den s.k. skandinaviska kulturgränsen,
dvs nordgränsen för sammanhängande 
nordiska bygder ca år l ooo e.Kr. 

• Gravhögar med brandgravar

■ Skelettgravar

0 övriga fynd av sådana föremål

■ Skelettgravar

® Övriga fynd av sådana föremål
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staternas tillkomst har dessa territoriella stamgruppe
ringar inte existerat som administrativa enheter utan 

snarare varit flytande (jfr. Wells 1999), vilket också är 
möjligt att utläsa i det arkeologiska materialets utbred
ning och beskaffenhet. 

I ljuset från järnåldersgravarnas utbredning i den 
lappländska fjällvärlden ser vi en brokighet som fak
tiskt ställer större krav på nyansering än att tillskrivas 
olika etniska grupper i territoriell mening. Inger 
Zachrissons utbredningskartor över brandgravar, 
skelettbegravningar och skandinaviska metallfynd, 
samtliga med datering till 800-1000 e.Kr. i övre Norr
land, belyser alldeles utmärkt kulturens varierande ut
tryck, både utmed kusten och inom det fjällnära områ
det i Norrland (Fig. 18). Intressant att notera är att 
skelettbegravningar inte bara förekommer i högar utan 
även i rösen på kalfjället (t.ex. på Vardofjället i Vil
helmina socken, se Zachrisson 1991:62). Gravhögar 
uppträder emellanåt även i fjällnära miljö men också i 
strandnära läge. Som exempel kan nämnas det vikinga
tida gravfältet på Långön i Hotingområdet i Ånger
manland samt de båda gravhögarna i strandnära läge 
vid södra Ånnsjön i Jämtland. Söderut, i Storsjö
området och vidare in i Härjedalen, finns också flera 
gravhögar anlagda på fjäll, i närheten av fäbodar. 
Gravfältet vid Långön i nordvästra Ångermanland är 
det nordligast belägna av alla höggravfält i Sverige 
och det undersöktes i början av 1900-talet. Myntdate
ringar visar att gravfältet anlagts mellan 900-1100-tal 
och tolkningarna av de 12, eller möjligen 13, grav
·lagda individernas gravgåvor har diskuterats i termer
av såväl "skandinaver" som inhemska samer (Arne
1926; Zachrisson m.fl. 1997). Den etniska diskussionen
av gravfältet är emellertid problematisk om vi tittar
närmare på fyndmaterialet i gravarna. Camilla Olofs
son har i en uppsats påpekat att fyndmaterialet i gra
varna långt ifrån kan sägas representera en enhetlig et
nisk population av endera slaget. Gravarna, som består
av låga, runda högar, utgör tillsammans med fynden en
blandning av karaktärsdrag (Olofsson 2000:37). Pro
blemet som uppstår här är att om vi utgår ifrån att
fyndmaterialet på Långögravfältet direkt eller indirekt
signalerar etnicitet, måste vi också förklara varför indi
vider med olika "etniska signalement" blivit gravlagda
på ett och samma gravfält. Istället för att klassificera
och dela upp det arkeologiska fyndmaterialet i etniska
grupper synes det mig som mer fruktbart att diskutera
den förhistoriska befolkningens benägenhet, vilja eller
ovilja att ta emot olika slag av materiell och immate
riell förändring. Den etniska kategoriseringen blir där
med snarare en fråga om hur den individuella identite
ten urtrycks och förhandlas än om en dualism mellan
olika grupper.

När det gäller depositioner av ben och horn från älg
och ren i fyllningen bland insjögravarna har denna sed
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också varit utbredd i olika fjällnära områden under 
äldre järnålder. Fynd av renhorn har även påträffats 
i en av gravhögarna på Långön i Ångermanland (Arne 
1926:87), och precis som i övriga delar av Skandi
navien förekommer olika djurarter ofta tillsammans 

med människobenen i de norrländska gravarna. 

Stensättningarnas utformning, som vid Krankmårten

högen till exempel, belyser vidare den särprägel den 
övergripande begravningstraditionen kom att få på 

lokal nivå. 
Poängen med denna uppräkning är att understryka den 
brokighet som den forntida begravningstraditionen ut
trycker under både äldre och yngre järnålder. 

Att insjögravarna vid Övre Grundsjön och Vojmsjön 
i sin lokalisering tycks skilja sig ifrån järnålderns 
högar är intressant i den betydelsen att de representerar 
olika föreställningar och individuella önskningar om 
hur den döde skulle vila. Det finns dock inget stöd i 
materialet för att tolka höggravar respektive strand
bundna stensättningar i termer av olika bebyggelse
traditioner eller kulturgrupper, bland annat för att fynd
materialet är så variationsrikt men också för att kun

skapen om bebyggelsen i inlandet ännu så länge är be
gränsad. Detta innebär dock inte att befolkningen i 
inlandet skulle ha varit homogen eller enhetlig när det 
gäller positioner och aktiviteter i samhällslivet. Vi kan 
heller inte utesluta att det funnits släktgrupperingar 
som skiljt sig åt, både kulturellt, ekonomiskt och poli
tiskt. De strandbundna insjögravarna visar att den reli
giösa föreställningsvärlden inte varit så konventions
och strukturbunden, och därmed begränsad till en sär
skild uttrycksform, vilket vi många gånger förutsätter 
i våra tolkningar. Istället finner vi att olika typer av 
högar och stensättningar har lokaliserats i miljöer som 
på en individuell och lokal nivå utgått ifrån föreställ
ningar om hemmahörighet i landskapet. Denna hypotes 
utesluter dock inte att det också funnits en övergri
pande föreställning eller konvention om hur grav
ritualerna skulle utföras. Men begravningsritualen och 
den övergripande konventionen kan också ha varit 
föremål för en lokal omtolkning där personliga önske
mål kan ha varit avgörande för gravläggningarnas ut
formning och placering. Dessa faktorer kan ha bidragit 
till att vi inte finner någon enhetlighet, utan istället en 
mängd variationer i det norrländska gravskicket. 

Från medeltid och framåt tycks det ske en föränd
ring i gravskicket där den döde begravs i hällkistor, 
bergsskrevor och grottor samt under flat mark. Dessa 
begravningsseder uppträder successivt nnder medeltid, 
parallellt med kristendomens utbredning då man på 
vissa platser även upprättar gemensamma begrav
ningsplatser (Manker 1957, 1961 ). Vi kan också se att 
traditionen att begrava de döda i grottor, hällgravar 
och under flat mark under medeltid och senare tid, med 
tiden blev ett sätt för den samiska befolkningen att ma-
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nifestera sin kultur parallellt med de kristna begrav
ningsplatsernas framväxt. Här kan man utläsa en fort

sättning i bruket att deponera horn och ben av ren) 

både i gravar och på offerplatser, vilket naturligtvis är 
möjligt att betrakta som ett rituellt inslag med kopp
ling till förhistorisk tid. Det är samtidigt viktigt att 
komma ihåg att vi bör undvika att betrakta forntiden i 
termer av progressivitet och utveckling. Med Peter 
Wells ord: "There was no single, universal process of 
growth in wealth and complexity, but instead many 
ups and clowns at different times and indifferent 
places". (Wells 1999:34 ). 

Artikeln tillägnas minnet av Jan Norrman. 
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Bilaga 1 

Anläggnings beskrivning 
Övre Grundsjön, Hede socken, Härjedalen 

RAÄ 1 

Stensättning 
Stensättning belägen på en udde vid Övre Grundsjöns 
östra strand (i fältdokumentationen benämnd "röse
liknande stensättning"). Anläggningen framträdde före 
avtorvning som rund till formen med en diffus kant
kedja och en nedgrävning i mitten. Mellan den röse
liknande anläggningen och ett större block i NNV, ca 
3 m från stensättningens kant, fanns ytterligare en otyd
lig stensättning eller stensamling, A2 (denna saknar 
närmare beskrivning i fältdokumentationen). I området 
kring den röseliknande stensättningen förekom även 
stensträngar eller stensträngsliknande konstruktioner. 

Efter avtorvning framkom stensträngar uppbyggda 
av ca 0,5 m stora stenai; vilka löpte i olika riktningar i 
området kring anläggningen. Den röseliknande stensätt
ningen var rund till formen och mätte ca 7,5 m i dia
meter och var ca 0,4-0,5 m hög. Under torven, i fyll
ningen, påträffades ett bryne och i området väster och 
norr om anläggningen förekom enstaka avslag av kvarts 
och kvartsit. Stenpackningen var anlagd på ett sotfläckat 
lager av skärvsten uppblandad med mjäla. Skärvsten 
fanns utbredd både inom och utom kantkedjan på ur
sprunglig marknivå. Själva kantkedjan var ojämn och 
oregelbunden och delvis svår att urskilja, och flera ste
nar från rösets packning befanns utrasade utanför kant
kedjan. I mitten av anläggningen, i anslutning till 
nedgrävningen, vidtog mjäla direkt under fyllningen. 

Brända ben framkom i ett ca 2 x 2,5 m stort och ca 
0,15 m tjockt skikt under den övre blekjordslagret i 
stenpackningen och ned till ursprunglig marknivå. De 

' . J :::: . 

/ ;; 

/' 

brända benen framkom i västra halvan av anlägg
ningen. I fyllningen fanns även obrända ben av ren 
utan inblandning av kol och sot. 

Fynd: 
Brända ben, 28 g
Brända ben, 18 g
Brända ben, 10 g
Brända ben, 20 g
Brända ben, 9 g

fBryne 
(_ Avslag 

RAÄ2 

Gravfält med stensättningar 

Al 

Stensättning med rund form, ca 5 x 5 m i diameter och 
ca 0,5 m hög. Anläggningen hade en nedgrävning i 
mitten. Fyllningen utgjordes av sjögrus med ca 1-2 cm 
stora stenar i ett ca 0,2 m tjockt skikt på blekjorden, 
vilken var sotig i ytan. Koncentrationer av rengjorda 
brända ben påträffades. 

Enligt uppgifter från lokalbefolkningen (Grunden) 
har anläggningen undersökts på 1930-talet av en fack
man från Särvsjön som tagit upp gropar i en av 
stensättningarna och konstaterat förekomst av ben. 
Inga ytterligare fynd påträffades. 

Fynd: 
Brända ben, 135 g, i profilen
Brända ben, 1 g

Stensättningen RAÄ 1. Fyllningen i anläggningen utgjordes av olika lager av rostjord och blekjord. Profil mot V. 
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Stensättningar A 1 och A2, RAÄ 2. Profiler mot s. 

A2 

Stensättning anlagd ca 2 m öster om Al. Stensätt
ningen var rund till formen och var ca 5 x 5 m i dia
meter och ca 0,75 m hög och hade en nedgrävning i 
mitten. Fyllningen utgjordes av en blandning av ca 
0,2-0,3 m stora stenar samt sjögrus. I anläggningens 
södra del, i anslutning till kantkedjan och omedelbart 
utanför denna, framkom pannben från älg eller ren i 
fyllningen. I ytan av blekjorden under sten- och grus
packningen framkom en del kol och skärvsten. 
I gropen i mitten påträffades en samling rena brända 
ben. Fyllningen i anläggningen utgjordes av olika 
lager av rostjord och blekjord. 

En 14C-analys av hornmaterialet som påträffades 
i anläggningens södra del, har givit ett centrumvärde 
till 627 e.Kr. (St 10191). 

A3 

Fynd: 
Brända ben, 5 g 
Brända ben, 101 g, i fyllningen, x 859/y 224 
Brända ben, 1 g, i fyllningen och i botten 
Brända ben, 289 g, under häll, x 854/y 224 
Brända ben, 80 g, x 860/y 225-26 
Brända ben, 6 g, x 860/y 224 
Obrända ben, 295 g, i fyllningen 
Obrända ben, 98 g, i fyllningen, x 860/y 224 
Obrända ben av ren, kraniefragment, 225 g 

lager 1, x 854/y 223 
Obrända ben, 80 g, x 859-60/ y 224 
Obrända ben, 118 g, x 860/ y 223 
Obrända ben, 54 g, x 862/y 223 

Stensättning belägen strax öster om A2. Stensätt
ningen hade en oval form och var ca 5 x 3 m stor och 
ca 0,5 m hög och innehöll en grop i mitten. Fyll
ningen utgjordes av en blandning av ca 0,2-0,3 m 
stora stenar och sjögrus. I fyllningen, centralt i an-

____ .,_,, _________ 

läggningen, påträffades spridda brända ben. Enstaka 
kol och kolfläckar framkom i övergången mellan fyll
ning och ursprunglig markyta. Inga ytterligare fynd på
träffades. Fyllningen i anläggningen utgjordes av olika 
lager av rostjord och blekjord. 

Fynd: 
Brända ben, 22 g, i fyllningens nedre skikt 

Stensättningen A3 och A4, RAÄ 2. Profil mot S. 

A4 

Stensättning anlagd som en diffus tillbyggnad i östra 
kanten av A3. Stensättningen hade en rundad form och 
var ca 2 x 2,5 m stor och ca 0,3 m hög med en ned
grävning i mitten. Packningen utgjordes av en bland
ning av ca 0,2--0,3 m stora stenar och sjögrus. Inga 
fynd påträffades. Fyllningen i anläggningen utgjordes 
av olika lager av rostjord och blekjord. 

A5 

Stensättning belägen ca 2 m norr om Al och A2. Sten
sättningen hade en rund form och var ca 4,5 x 4,5 m 
stor och ca 0,5 m hög och innehöll en oval nedgräv
ning i mitten. Fyllningen utgjordes av en blandning av 
ca 0,2-0,3 m stora stenar samt sjögrus. Rena brända 
ben framkom spridda i fyllningens nedersta lager samt 
i blekjorden under kantkedjan i anläggningens västra 
del där också en del kol påträffades. Fyllningen i an
läggningen utgjordes av olika lager av rostjord och 
blekjord. 

Fynd: 
Brända ben, 4 g, västra halvan av fyllningen 
Brända ben, 2 g, i stenpackningen 
Obrända ben, 35 g, i utkanten av anläggningen, 
X 866/y 219 

Stensättningen AS, RAÄ 2. Profil mot V. 
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A6 

Stensättning belägen ca 4 m norr om AS. Stensätt
ningen hade en rund form och var ca 3.5 x 3,5 m stor 
och ca 0,3 m hög och innehöll en grop i mitten. Fyll
ningen utgjordes av en blandning av ca 0,2-0,3 m 
stora stenar samt sjögrus. I anläggningens mitt fram
kom brända ben, ca 0,3 m under packningen. Fyll
ningen i anläggningen utgjordes av olika lager av rost
jord och blekjord. 

Fynd: 
Obrända ben, 49 g, under torven, x 874/y 220 
Brända ben, 187 g, i fyllningens bottenskikt 

Stensättningen AG, RAÄ 2. Profil mot V. 

A7 

Stensättning belägen omedelbart norr om A6. Stensätt
ningen hade en rund form och var ca 3 x 3 m i dia
meter och ca 0,2 m hög med diffus kantkedja. Fyll
ningen utgjordes av en blandning av enstaka ca 0,2-
0,3 m stora stenar samt sjögrus. Under sten- och grus
packningen i anläggningens västra halva framkom ett 
kollager med brända ben. Fyllningen i anläggningen 
utgjordes av olika lager av rostjord och blekjord. 

Fynd: 
Brända ben, i fyllningens västra del, 5 g 

Stensättningen A7
1 RAÄ 2. Profil mot V. 
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AB 

Stensättning, ca 2 x 3 m stor, med en grop i mitten och 
omgiven av ca 0,2 m stora stenar. Stensättningen var 

belägen ca 2,5 m söder om A2 och var inte synlig ovan 
mark. Rena brända ben påträffades mellan stenpack
ningens första och andra lager. Fyllningen utgjordes av 
en blandning av enstaka ca 0,2 m stora stenar samt sjö

grus. Fyllningen i anläggningen utgjordes av olika la

ger av rostjord och blekjord. 

Fynd: 
Obrända ben, 72 g, x 856/y 225 
Brända ben, 53 g, i fyllningen väster A8, 
X 855/y 224 
Brända ben, norr om profilen i fyllningens nedre 
del 1 g 

Stensättningen AB, RAÄ 2. Profil mot V. 



Bilogo2 

Anläggningsbeskrivning 

Vojmsjön, Vilhelmina socken, Lappland 

Stensättningar 

Al 

Stensättning belägen i nordvästra änden av stranden,

oval till formen och ca 3 x 2 m stor samt orienterad i 
nord-sydlig riktning. Anläggningen var ca 0,2 m hög 
och uppbyggd av 0,05-0,3 m stora stenar i ett skikt 
och saknade en tydligt markerad begränsning. Under 
anläggningen vidtog orörd mark i form av mjäla. Inga 
fynd påträffades. 

Stensättning A 1. Profil mot NO. 

A2 

Stensättning belägen ca 10 meter sydost om Al och 
rundad till formen och ca 3,2 x 2,4 m stor. Anlägg
ningen var ca 0,3 m hög och uppbyggd av 0,05-0,5 m 
stora stenar i två skikt. Den saknade en markerad be
gränsning i form av kantkedja. Under stensättningen 
vidtog orörd mark i form av mjäla . Vid undersök-

11-llrri..____ ,.,, 
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Stensättning A2. Plan och profil mot NO. 
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ningen 1965 påträffades en blå glaspärla, ca 9 mm i ' 
diameter. Vid 1969 års undersökning tillvaratogs ett 
35 mm stort avslag av flinta med vittrad yta. 

AJ 

V" o- ,._ 

Den tredje stensättningen var belägen ca 10 meter syd
ost om Al och var ca 2 x 3 m stor. Stensättningen hade 
en rundad form och var ca 0,3 m hög och uppbyggd av 
0,10-0,50 m stora stenar i två skikt. Även här saknades 
en tydligt markerad begränsning. Under stensättningen 
vidtog mjäla. Inga fynd påträffades. 

N 

A 

Stensättning A3. Plan och profil mot NO. 
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Stensättning A4. Plan och profil mot NO. 

A4 

Anläggningen, som låg ca 10 meter sydost om A3, var 
rund till formen och mätte ca 3 m i diameter och sak
nade en markerad begränsning. Stensättningen var upp
byggd av 0,1-0,5 m stora stenar i två skikt och hade 
en höjd på ca 0,3 m. Under anläggningen vidtog mjäla. 
Inga fynd påträffades. 

A5 

Den femte stensättningen i raden var belägen ca 6 m 
SSO om A4, omedelbart invid bäcken. Stensättningen 
var rund, dock utan tydlig begränsning, och ca 3 m i 
diameter och ca 0,4 m hög. Packningen var upp byggd 

N 

A 

Stensättning AS. Plan och profil mot N. 
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av 0,10-0.80 m stora stenar i tre skikt och hade anlagts 
på grusig sand. Inga fynd påträffades. 

A6 

Anläggningen var belägen ca 8 m SSO om AS, omedel
bart söder om bäckmynningen. Stensättningen var oval 

till formen och mätte ca 5 x 4 m i nord-sydlig riktning. 
Höjden var ca 0,4 m och packningen var uppbygg<l av 
0,20-0,70 m stora stenar i tre skikt. Anläggningen sak
nade en markerad begränsning i form av kantkedja. 
Under anläggningen vidtog grusig sand. Inga fynd på
träffades. 

N 

!�

Stensättning AG. Plan och profil mot N. 



Stensättning A7. Plan och profil mot ö. 

A7 

Stensättning A7 låg ca 9 m söder om A6. Även denna 
var oval till formen och var ca 6 x 7 m och var upp
byggd av 0,30-0, 70 m stora stenar i tre skikt. Stensätt
ningen var ca 0,6 m hög och saknade en markerad be
gränsning. Anläggningen var anlagd på grus och jord
fasta större stenar. Inga fynd påträffades. 

AB 

Stensättning AS var belägen ca 8 m söder om A7 och var 
ca 3 m i diameter och var ca 0,4 m hög. Stensättningen 
var rund till formen och uppbyggd av 0,10-0,60 m 
stora stenar i tre skikt. Även här saknades markerad 
begränsning i form av kantkedja. Anläggningen vilade 
på grus. Inga fynd påträffades. 

'm 
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Stensättning AB. Plan och profil mot ö. 
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