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Abstract	

This	seminar‐paper	takes	a	new	look	at	the	semi‐subterranean	house	remains	of	the	
neolithic	hunter‐gatherers	that	lived	in	the	interior	of	the	middle	northern	parts	of	
Sweden,	focusing	on	the	areas	of	Västerbotten,	Jämtland	and	Västernorrland.	The	paper	
is	built	around	Åsa	Lundberg’s	work	from	1997,”Vinterbyar	–	ett	bandsamhälles	
territorier	i	Norrlands	inland	4500‐2500	f.	Kr.”	and	how	these	house	remains	show	
patterning	in	site	location	in	the	area	studied.	Lundberg’s	work	is	based	around	older	
finds	of	these	house	remains,	which	is	why	this	paper	looks	at	how	the	newer	finds	of	
the	house	remains	fits	into	the	picture	that	Lundberg	gives	us	in	her	work.		

The	paper	first	gives	a	background	of	Lundberg’s	work,	the	area	studied	and	the	type	of	
archaelogical	feature	she	has	studied.			

Next	the	paper	looks	at	newly	excavated	house	remains	of	the	same	type	and	what	kind	
of	research	it	connects	to	and	whether	the	finds	shows	any	dissimilarities	to	Lundberg’s	
work.	Also	the	paper	looks	at	the	datings	of	trapping	pits	since	these	are	often	
mentioned	in	combination	with	the	type	of	house	remains	that	are	the	focus	of	this	
thesis.	

The	fourth	chapter	is	a	quick	explanation	of	”Skog	och	Historia”	which	have	contributed	
greatly	to,	not	just	the	finds	studied	in	this	thesis,	but	numerous	others	as	well.		

Lastly	I	present	how	the	newer	finds	fits	with	the	patterning	from	Lundberg’s	work	and	
a	final	discussion	around	the	result	and	various	subjects	encountered	during	the	work	
on	this	thesis	is	brought	up.		
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Förord	

Denna	uppsats	är	en	granskning	av	nyfynden	av	boplatsvallarna	i	Norrlands	inland	samt	
en	inblick	i	forskningsläget	kring	dessa.	Jag	vill	börja	med	att	tacka	alla	de	som	har	hjälpt	
mig	i	detta	arbete,	Thomas	Larsson	som	varit	min	handledare	har	varit	en	källa	till	
kunskap	och	stöd,	Jans	Heinerud	på	Västerbottens	museum	som	varit	biträdande	
handledare,	Erik	Sandén,	även	han	från	Västerbottens	museum,	som	stått	ut	med	mina	
konstanta	frågor	och	som	hjälpte	mig	med	kartor	och	listor	över	boplatsvallarna.	Sist	av	
allt	vill	jag	tacka	min	storebror	Richard	Tillander	som	korrekturläst	min	text	och	
kommit	med	diverse	råd	kring	upplägg	mm.	

Detta	arbete	är	första	gången	sedan	Åsa	Lundbergs	avhandling	1997	som	man	granskat	
läget	kring	fynden	av	boplatsvallar	i	detta	undersökningsområde,	så	vitt	jag	vet.	Det	har	
varit	ett	intressant	arbete	som	även	uppmärksammat	mig	till	en	del	problem	man	kan	
stöta	på	i	en	sådan	här	granskning.	Jag	vill	därför	tacka	Thomas	Larsson	ännu	en	gång	
för	att	han	tog	sig	tid	att	handleda	detta	arbete	och	för	att	han	inspirerade	mig	till	att	
göra	denna	granskning!	

	

Umeå	december	2010	

Mattias	Sjölander	
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Inledning	

Uppsatsämnet	jag	valt	är	neolitiska	boplatsvallar	i	Norrlands	inland.	Jag	kom	att	arbeta	
med	detta	ämne	efter	att	jag	pratat	med	Thomas	Larsson	kring	andra	idéer	till	
uppsatsämnet,	som	kom	att	visa	sig	för	svåra	att	utföra	på	denna	nivå,	då	han	föreslog	
detta	som	lättare	skulle	kunna	utföras	på	den	tid	vi	har	till	hands.	Jag	fann	ämnet	
intressant	och	sättet	det	skulle	utföras	på	tilltalade	mig,	särskilt	som	vår	
seminariegrävning	vi	hade	innan	satte	in	mig	lite	i	ämnet	då	vi	grävt	en	boplatsvall	
liknande	de	som	Åsa	Lundberg	beskriver.	Fokus	ligger	på	hur	nyfynden	av	boplatsvallar	
passar	in	i	Åsas	bild	av	ett	bandsamhälle,	men	jag	kommer	även	se	på	nygrävda	
boplatsvallar	och	forskning	som	har	kopplingar	till	detta.			

			1.1	Frågeställningar	och	syfte		

Den	stora	frågeställningen	i	detta	arbete	är:		

‐ Har	de	nya	fynden	av	boplatsvallar	efter	de	nya	inventeringarna,	samt	andra	
insatser,	kommit	att	förändra	den	bild	som	Åsa	Lundberg	målat	upp	kring	
”vinterbyarna”?			

Frågor	som	dykt	upp	under	arbetets	gång:	

‐ Hur	ser	debatten	kring	fångstgropen	ut	i	dagens	läge?	
‐ Källkritiska	aspekter	vid	granskningar	såsom	denna	

Syftet	med	denna	uppsats	är,	som	framgår	i	frågeställningen,	att	se	hur	bilden	har	
förändrats	av	alla	nyfunna	boplatsvallar	sedan	inventeringarna	gjorda	på	80	–	talet	samt	
ta	en	titt	på	vad	för	liknande	forskning	man	bedriver	i	ämnet	i	dagsläget.	Jag	vill	även	se	
lite	på	hur	Skog	&	Historia	arbetar	och	hur	mycket	de	faktiskt	har	bidragit	med	i	
inventeringarna.	Jag	tänker	även	ta	en	liten	titt	på	debatten	kring	fångstgroparnas	
dateringar	då	dessa	frekvent	dyker	upp	i	litteraturen	kring	boplatsvallarna	för	att	
slutligen	tala	om	en	del	källkritiska	problem	som	jag	märkt	i	och	med	denna	granskning.					

1.2	Metod	

Denna	uppsats	är	en	granskning	av	hur	läget	kan	ha	förändrats,	
gällande	”vinterboplatserna”	Åsa	Lundberg	skrivit	om,	i	och	med	
nyfynd	av	boplatsvallar.	Jag	kommer	presentera	tidigare	och	i	viss	
mån	ny	forskning	i	ämnet	och	sedan	granska	spridningsbilder	av	
dessa	nyfynd	på	olika	kartor	för	att	slutligen	ge	min	uppfattning	
kring	hur	det	ser	ut	i	dagsläget.		

			1.3	Material:	

Materialet	som	jag	kommer	att	arbeta	utifrån	är	kartor	med	
spridningsbilder	som	jag	får	via	FMIS	och	från	Skog	&	Historia.	
Detta	kommer	att	kompletteras	med	litteratur	från	Åsa	Lundberg,	
Lars	Göran	Spång,	Thomas	Larsson	m.fl.		

(Fig.1)	Sweden	with	the	three	shires,	Västerbotten,	Jämtland	and	
Västernorrland,	marked.	This	is	roughly	the	area	which	is	the	focus	of	this	study.																																	
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Vad	gäller	källmaterialet	så	finns	det	lite	brister	då	jag	inte	kunnat	komma	åt	alla	nya	
boplatsvallar	man	funnit.	Jag	har	arbetat	med	FMIS	och	även	tagit	hjälp	från	
Västerbottens	museum,	trots	detta	finns	det	boplatsvallar	som	inte	lagts	in	i	systemet	än	
och	museet	har	inte	kunnat	hjälpa	mig	med	de	som	ligger	utanför	Västerbotten.		

2.	Tidigare	forskning	

Boplatsvallarna	i	denna	uppsats	är	neolitiska	skärvstensvallar	med	nedsänkt	
hyddbotten.	Jag	kommer	i	och	med	redogörelsen	för	Lundbergs	avhandling	gå	in	
närmare	på	vad	som	är	karaktäristiskt	för	dessa.		

Till	att	börja	med	tänkte	jag	lägga	fram	bakgrund	till	området	som	denna	uppsats	
kommer	beröra,	samt	redogöra	för	Åsa	Lundbergs	avhandling	Vinterbyar	(1997)	och	
den	teori	kring	hur	byarna	ligger	i	förhållande	till	varandra	och	utgör	något	som	kan	
liknas	vid	ett	bandsamhälle.	Efter	detta	tänkte	jag	se	på	forskningen	som	bedrivs	i	
dagsläget	som	kopplar	till	dessa	boplatsvallar.			

Något	som	även	kan	vara	bra	att	belysa	är	den	allra	tidigaste	forskningen	kring	
neolitikum	i	Norrland.		

Norrlands	förhistoria	var	länge	diffus	och	baserad	enbart	på	rösegravar,	diverse	lösfynd	
och	ristningarna	i	Nämforsen	man	fann	på	1700	–	talet.	1888	upptäckte	dock	O	B	
Santesson	den	första	stenålders‐boplatsen	i	Norrland,	när	han	var	endast	13	år	gammal.	
Han	gick	vidare	och	registrerade	sedan	flera	hundra	boplatser	och	det	är	till	stor	del	tack	
vare	honom	som	Riksantikvarieämbetet	fick	grund	nog	att	inleda	inventeringsarbetet	
1942.	Knut	Tinnberg	var	en	annan	hängiven	amatör	som	registrerade	ett	stort	antal	
boplatser	i	Norrlands	inland	och	fjälltrakter	mellan	1931	till	1948.	Det	var	dessa	två	som	
registrerade	de	stora	vallar	som	kom	att	benämnas	skärvstensvallar,	man	kallade	de	
även	”boplats	av	Hotingtyp”	efter	den	först	påträffade	mäktiga	anläggningen	vid	Hoting,	
Raä	101,	som	registrerades	av	Santesson	1923.	(Baudou	1977,	Lundberg	1997:3)	

1923	gjordes	de	första	undersökningarna	i	skärvstensvallar,	samt	1925‐26	då	Santesson	
grävde	ett	mindre	antal	provrutor	i	vallen	vid	Hoting.	1928	undersöktes	en	vall	i	Bodum	
sn,	Raä	26,	vilken	Santesson	upptäckt	två	år	tidigare,	även	denna	undersöktes	endast	
delvis	(Lundberg	1997).		

Den	första	totalundersökningen	av	en	skärvstensvall	gjordes	först	1948.	Det	var	vallen	
som	Tinnberg	registrerat	i	Gäddede,	anledningen	till	utgrävningen	var	för	att	området	
skulle	dämmas	över.	14C	hade	ännu	inte	introducerats	så	åldern	på	anläggningen	förblev	
okänd.	I	början	av	60‐talet	ledde	undersökningarna	vid	Tjikkiträsk,	Stensele	sn	och	
Lemnäset	i	Bodum	sn	till	att	man	kunde	bestämma	fornlämningens	ålder	till	ca	6000	år.	
De	omfattande	inventeringarna	Riksantikvarieämbetet	bedrev	och	undersökningarna	
inför	kraftverksbyggen	ledde	till	8	nya	fynd	av	skärvstensvallar	förutom	de	5	Santesson	
och	Tinnberg	registrerat.		Bearbetningar	av	det	norrländska	materialet	som	
framkommit	via	Riksantikvarieämbetets	vattenregleringsundersökningar	började	1968	
som	ett	tvärvetenskapligt	projekt	kallat	”Norrlands	Tidiga	Bebyggelse”(Baudou	1995).	
Det	blev	även	kompletteringar	av	materialet	via	undersökningar	av	bl	a	skärvstensvallar	
med	avsikten	att	fastställa	en	kronologi.	Västerbottens	Museum	har	slutligen	inom	
projektet	”Arkeologi	vid	reglerade	sjöar	och	vattendrag”	undersökt	ett	antal	
skärvstensvallar	under	åren	1975	–	1985,	där	en	undersökning	av	vallen	Raä	554	i	
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Vilhelmina	snvar	avgörande	för	Lundbergs	fortsatta	studier	av	dessa	
anläggningar(Spång	1976)	,	skriver	hon	(Lundberg	1997:3).		

Tidigare	tolkningar	av	dessa	skärvstensvallar	har	främst	handlat	om	storkok	av	älg,	att	
de	är	lägerplatser	för	jägargrupper	som	bedrivit	massjakt	på	älg.	Sverker	Janson	(1966)	
har	bland	annat	anslutit	sig	till	denna	teori.	Han	hänvisar	till	en	tolkning	av	
skärvstenshögar	i	södra	Sverige	som	platser	för	kokning	i	stora	träkärl	med	hjälp	av	
upphettad	sten	(Gustawson	1949:152‐165).	Gäddede	tas	upp	som	exempel	på	en	
anläggning	som	liknar	de	irländska	kokplatserna	vilka	tillsammans	med	anläggningar	
från	Storbritannien	och	Skottland	nämns	som	paralleller	till	de	svenska.	Noel	Broadbent	
ansluter	sig	till	denna	teori	men	i	motsats	till	Janson	menar	han	att	anläggningens	
storlek	inte	nödvändigtvis	innebär	att	en	långvarig	bosättning	funnits	(Broadbent	
1979:156).	Christian	Meschke	undersökte	1961	en	skärvstensvall	vid	Tjikkiträsk,	
Stensele	sn	och	han	tolkar	att	vallen	blivit	till	av	att	man	under	en	lång	tid	kastat	
förbrukad	koksten	slumpmässigt	i	eldplatsernas	närhet.	Han	tror	inte	att	vallen	varit	
menad	som	skydd	mot	vind	men	han	säger	att	området	innanför	vallen	utnyttjats	för	
redskapstillverkning(Meschke	1967).	Baudou	framför	dock	teorin	att	vallen	utgjort	
skydd	för	vinden	och	att	detta	kan	tyda	på	att	det	rör	sig	om	vinterboplatser	(Baudou	
1977).	Meschke,	Baudou	och	Lars	Löthman	antyder	alla	att	det	är	möjligt	att	
anläggningen	inrymt	nån	form	av	byggnadskonstruktion(Meschke	1967,	Löthman	1986,	
Baudou	1977).		Lars	Göran	Spång	kom	med	ett	stort	genombrott	i	tolkningen	av	dessa	
skärvstensvallar	efter	en	undersökning	av	skärvstensvallen	Raä	554	i	Vilhelmina	sn	i	
Lappland	1975	–	1976	(Spång	1976).		Den	plana	golvytan,	en	tydligt	markerad	ingång	,	
lite	skärvsten	i	gropen	och	att	man	rensat	ut	skärvsten	som	fungerat	som	
värmereservoar	är	något	han	nämner	i	rapporten	och	en	del	av	argumenten	han	lägger	
fram	för	att	skärvstensvallen	varit	en	husgrund.	1986	utvecklade	han	resonemanget	i	en	
artikel	där	han	framförde	de	viktigaste	kriterierna	för	en	hyddgrund	av	typen	
skärvstensvall	(Spång	1986:47‐62,	Lundberg	1997).		

			2.1	Undersökningsområdet	

I	sin	avhandling	utgår	Åsa	Lundberg	från	83	registrerade	fornlämningar	som	hon	
bedömer	som	hyddgrunder	från	neolitikum.	Av	dessa	har	18	stycken	undersökts	helt	
eller	till	delar.	Undersökningsområdet	är	begränsat	till	Jämtland,	Västernorrland	och	
Västerbottens	län.	Detta	område	omfattar	sex	stora	älvars	vattensystem,	dessa	är	
Skellefteälven,	Vindelälven,	Umeälven,	Ångermanälven,	Indalsälven	och	Ljungan	(Fig.1)		
(Lundberg	1997).	

Geomorfologiskt	ligger	hyddgrunderna	inom	två	zoner	som	kallas	bergskullslätt	och	
förfjäll.	Förfjällen	ligger	närmast	fjällområdet	och	har	långa	sammanhängande	dalar	och	
en	platåartad	terräng.	Bergskullslätten	finner	man	öster	om	förfjällen	och	har	mindre	
välutbildade	dalar.	Området	som	helhet	karaktäriseras	av	en	starkt	växlande	topografi	
med	nivåskillnader	från	under	25	m	till	högre	än	300	m.	Berggrunden	i	området	består	
huvudsakligen	av	kvartsiter	och	sparagmiter(fjällrandbildningar).	Från	Storsjön	och	
vidare	upp	till	Sveriges	nordspets	sträcker	sig	ett	kambro‐silurområde	som	går	genom	
undersökningsområdet.	Karaktäristiskt	för	kambro‐silurområdet	är	att	det	är	rikt	på	
myrar	men	fattigt	på	sjöar.	De	sjöar	som	finns	är	mycket	stora	och	sträcker	sig	i	NV‐SÖ	
riktning.	Undersökningsområdet	tillhör	taigan	och	gränsen	för	fjälltaigan	och	
mellantaigan	går	mitt	i	detta	område.	Mellantaigan	domineras	av	tall‐	och	granskogar	
och	fjälltaigan	har	dessutom	en	ökande	björkskogsinblandning	(Lundberg	1997).	
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Under	neolitikum	skiljde	sig		klimatet	och	vegetationen	från	dagens.	Under	den	
atlantiska	tiden,	dvs.	ca	8000	–	ca	5000	BP,	hade	vi	ett	varmare	och	fuktigare	klimat.	
Tallen	var	vanligast	men	det	fanns	även	inslag	av	lövträd,	då	oftast	björk	men	andelen	
alträd	ökade	stort	under	denna	period.	De	ädla	lövträden	hassel,	ek,	ask	och	alm	
uppträdde	sporadiskt	som	inslag	i	skogarna	men	efter	5000	BP	skedde	en	
klimatförändring	och	årsmedeltemperaturen	sjönk.	Vintrarna	blev	kallare	och	somrarna	
torrare	och	alens	minskning	var	den	mest	märkbara	även	om	alla	ädla	lövträd	minskade	
successivt	i	antal	(Lundberg	1997).			

2.2	Vinterbyar	

Detta	är	ett	referat	av	Åsa	Lundbergs	avhandling	”Vinterbyar”	från	1997.	Jag	tar	upp	det	
i	hennes	avhandling	som	jag	känner	kan	behövas	för	en	som	inte	stött	på	den	tidigare,	
detta	gäller	från	2.2.1	fram	till	och	med	2.2.7		

De	boplatsvallar	som	Åsa	Lundberg	arbetar	med	är	en	särskild	typ	av	skärvstensvall	
som	man	finner	i	Norrlands	inland.	Den	skiljer	sig	från	de	kustbundna	när	man	kollar	på	
vad	för	typ	av	ben	man	finner	i	de	och	även	vad	för	typ	av	redskap.	Alla	dessa	har	
nedsänkt	hyddbotten	och	detta	är	något	Lundberg	diskuterar	starkt	kring	då	det	stödjer	
teorin	att	dessa	varit	vinterboplatser.	Hon	gör	även	etnologiska	jämförelser	med	andra	
jakt	och	fångst	befolkningar	som	har	hus	och	hyddor	med	nedsänkt	golvyta.	

Den	period	som	hon	arbetar	med	är	neolitikum,	eller	närmare	bestämt	4500	–	2500	f.	
Kr.	Detta	har	hon	kommit	fram	till	utifrån	14C	–	dateringar	av	kol	funnet	i	vallarna	på	
dessa	boplatsvallar,	dock	har	inte	alla	vallar	hon	kollat	på	kunnat	erbjuda	14C	–	
dateringar.	(Lundberg	1997)	

Lundberg	sätter	upp	ett	antal	kriterier	för	att	fornlämningarna	ska	klassas	som	
hyddgrunder	från	neolitikum,	dessa	är:	

 Hyddgrunden	skall	ha	ett	bottenplan	som	är	minst	2‐3	m	i	diameter	eller	
väggsida	

 Hyddgrunden	skall	vara	vallomgärdad,	med	ringformad	eller	rektangulär	vall	och	
det	skall	finnas	ett	nedsänkt	bottenplan	i	mitten	

 Fynd	av	skärvsten	och	avslag	bör	konstateras	i	eller	utanför	hyddgrunden	

2.2.1	Läge	

Denna	typ	av	hyddgrund	finner	man	oftast	på	uddar	och	åsryggar.	De	har	anlagts	på	
sand‐,	grus‐,	eller	moränmark	och	detta	gäller	även	för	de	hyddgrunder	som	inte	blivit	
undersökta.	12	av	de	undersökta	hyddgrunderna	ligger	på	uddar,	4	st	på	holmar	som	
tidigare	kan	ha	varit	halvöar	och	2	st	på	näs,	numera	åsryggar	mellan	stranden	och	
sankmark	eller	myr	som	också	tidigare	kan	ha	utgjort	en	del	av	sjön.	50%	av	det	totala	
antalet	registrerade	hyddgrunder	vid	tiden	för	hennes	avhandling	finner	man	på	uddar,	
både	på	den	yttersta	spetsen	och	på	uddens	inre	del.	Näst	vanligast	är	att	de	ligger	längs	
en	älvsträcka.	Det	är	helt	klart	förvånande	att	de	inte	valde	mer	skyddade	lägen	men	
Lundberg	diskuterar	att	möjligheten	kan	finnas	att	man	ville	ha	en	bra	uppsikt	över	
landskapet.	Kanadas	indianer	beskrivs	bland	annat	ha	velat	ha	en	bra	uppsikt	över	
landskapet,	vanligtvis	en	sjö,	förutom	tillgång	till	ved,	vatten,	vilt	och	fisk.	Alla	dessa	
hyddgrunder	ligger	som	oftast	mellan	10	–	20	m	från	stranden.	
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2.2.2	Bostaden	–	aspekter	på	konstruktionen	

Något	som	är	värt	att	nämna	vad	gäller	konstruktionen	av	dessa	typer	av	bostäder	är	att	
detta	är	något	som	på	senare	tid	har	tagits	upp	i	Erik	Norbergs	avhandling(2008).	Det	är	
alltså	uppe	för	debatt	hur	dessa	skulle	varit	konstruerade.	Jag	kommer	dock	inte	ta	upp	
det	särskilt	ingående	och	det	jag	tar	upp	i	denna	del	är	en	sammanfattning	från	Åsa	
Lundbergs	avhandling	som	jag	anser	behövs	för	att	jag	ska	kunna	föra	en	diskussion	i	
slutet	av	uppsatsen.		

Det	som	återstår	av	en	sådan	här	boplatsvall	är	vanligen	golvytans	form,	storlek	och	
djup	och	det	har	i	enstaka	fall	funnits	möjliga	spår	av	stolpar.	Utav	Lundbergs	83	
hyddgrunder	är	34	runda,	30	ovala,	18	rektangulära	och	sedan	finns	1	där	det	inte	
specificeras	vilken	form	den	har.	De	undersökta	hyddgrunderna	uppvisar	en	liknande	
fördelning.	Den	runda	formen	ger	en	klar	fördel	i	att	alla	har	lika	stor	tillgång	till	en	
centralt	belägen	värmekälla,	man	får	även	maximal	yta	i	förhållande	till	väggens	omkrets	
vilket	även	innebär	en	minimal	värmeförlust	genom	väggarna.	Lundberg	poängterar	
dock	att	en	sådan	bostad	inte	kan	utökas	hur	mycket	som	helst	i	storlek	om	det	är	den	
vanliga	typen	med	ett	antal	lutande	grundpålar	som	förenas	i	takets	mitt.	Har	man	en	
oval	konstruktion	bestående	av	två	sådana	konformade	konstruktioner	invid	varandra	
kan	man	därför	erhålla	en	större	bostadsyta.	De	två	hyddgrunderna	med	de	äldsta	
dateringarna	är	ovala,	de	runda	konstruktionerna	man	normalt	ser	framför	sig	kan	inte	
relateras,	i	detta	material,		till	den	tidigaste	bosättningsfasen	vad	gäller	dessa	
boplatsvallar.	De	två	daterade	rektangulära	hyddgrunderna	är	från	den	senare	delen	av	
perioden,	intressant	nog	ser	det	även	ut	som	att	ett	par	av	de	18	rektangulära	
hyddgrunderna	har	rumsindelning	vilket	kan	antyda	att	flera	familjer	levt	tillsammans	
men	i	separata	avdelningar,	skriver	Lundberg	(Lundberg	1997:103).	

När	det	gäller	storleken	på	golvytan	är	det	svårt	att	säga	exakt	då	dessa	hyddgrunder	
använts	under	en	lång	tid	och	troligen	förändrats	och	blivit	omgrävda	samt	att	
inventerare	mätt	på	olika	sätt.	I	vissa	fall	där	man	grävt	dessa	hyddgrunder	har	även	
måttet	på	golvytan	förändrats,	vissa	har	blivit	större,	vissa	mindre.		Lundberg	beräknar	
dock	ett	medelvärde	och	sätter	in	dessa	i	stapeldiagram	för	att	få	en	översikt	samt	ger	
exempel	utifrån	etnografiskt	material	.	De	större	grupperna	ligger	kring	5	–	20	m2	med	
28	hyddgrunder,	samt	en	liten	topp	vid	35	–	40	m2.	Av	de	etnografiska	exemplen	ser	
man	att	storleken	sällan	gick	över	20	m2	även	om	det	funnits	hyddor	på	upp	till	120	m2.	
Helskog	som	utgår	från	hyddgrunder	i	Varanger	och	etnografiskt	material	från	samiska,	
grönländska	och	kanadensiska	bosättningar	menar	på	att	en	golvyta	på	10	–	20	m2	
rymmer	en	eller	två	familjer	när	det	gäller	jägarbefolkningar.	Över	20	m2	så	rymmer	det	
flera	familjer	(Lundberg	1997:103‐104).		

Golvdjup	varierar	mycket	mellan	hyddgrunderna,	allt	från	0,3	m	–	1	m.	Helt	klart	får	
boplatser	som	anlagts	i	en	sluttning	olika	djup	såsom	Tjikkiträsk	17	där	djupet	varierar	
mellan	0,5	m	–	1	m.	Lundberg	kan	se	en	viss	korrelation	mellan	golvytans	storlek	och	
dess	djup	där	de	med	en	golvyta	överstigande	40	m2	också	har	djupare	golv	medan	de	
med	mindre	än	25	m2	har	grundare	golv.	Hon	anser	dock	att	underlaget	är	för	litet	för	
att	fastslå	ett	sammanband.	

I	de	flesta	av	hyddgrunderna	verkar	det	finnas	en	antydan	till	en	ingång	i	en	eller	två	
sidor.	Lundberg	tar	upp	Gråtanån	554,	Vilhelmina	som	exempel	där	en	6	meter	lång	och	
en	meter	bred	svacka	eller	ränna	syntes	från	golvet	och	mot	NNV.	Svackan	utgjorde	en	
gång	med	avfallsvallar	på	båda	sidor	och	låg	på	den	naturliga	markytan,	dvs	den	var	inte	
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nedgrävd.	Lundberg	menar	att	man	ska	ha	rensat	ut	golvytan	med	jämna	mellanrum,	
vilket	då	bör	bestå	till	stor	del	av	skärvsten	från	kokgroparna,	och	sedan	har	man	kastat	
detta	just	utanför	ingången	då	det	är	närmast	till	hands,	men	också	för	att	en	hög	vid	
ingången	skyddar	mot	vindar.	Hon	menar	på	att	om	det	mesta	av	avfallet	producerats	
utomhus	så	skulle	man	finna	en	större	spridning	av	det	över	boplatsytan	och	inte	enbart	
direkt	utanför	hyddgrunden	vilket	oftast	är	fallet	i	dessa	anläggningar.	Vallarna	uppvisar	
även	en	begränsning	och	det	avfall	som	man	finner	utanför	vallarna	härrör	vanligen	från	
senare	perioder	(Lundberg	1997:105).	

Ett	klart	exempel	på	en	utrensning	är	Gråtanån	577	där	vallens	uppbyggnad	
konstaterats	bestå	av	små	dumphögar	av	skärvsten,	kol,	ben	och	avfall	från	
redskapstillverkning.	Man	har	kunnat	skilja	de	olika	dumphögarna	från	varandra	p.g.a.	
olika	sammansättning	av	innehållet,	dvs.	högarna	har	olika	mängder	av	främst	kol,	
skärvsten	och	grus.	Lundberg	skriver	att	detta	tyder	på	att	man	samlat	ihop	en	mängd	
motsvarande	en	”dumphög”,	sannolikt	en	rensning	av	hyddans	golv,	och	sedan	lagt	den	
utanför	hyddans	ingång	och	vägg.	I	flera	av	hyddgrunderna	finns	också	en	klart	
dominerande	avfallshög	invid	ett	lågt	parti	i	vallen.	Lundberg	har	kollat	på	alla	
undersökta	hyddgrunder	och	försökt	se	hur	man	placerat	ingången.	Samtliga	
väderstreck	finns	representerade,	dock	verkar	man	ha	velat	lägga	ingången	ut	mot	
vattnet.	14	av	de	18	undersökta	har	en	ingång	som	vetter	ut	mot	vattnet.	2	har	ingång	in	
mot	land	och	2	har	ingetdera.	De	två	sistnämnda	ligger	på	en	åsrygg	mellan	sjö(Gråtanån	
554)	och	myr	och	på	en	långsmal	holme(Bellsås	102),	ingången	har	lagts	i	åsryggens	
respektive	holmens	längdriktning.	Det	finns	exempel	på	ingång	via	taket	både	från	
Sibirien	och	Nordamerika,	Lundberg	menar	dock	att	avfallshögarnas	placering	och	låga	
partier	i	vallen	är	starka	tecken	på	att	man	haft	en	ingång	i	marknivå	(Lundberg	
1997:106).	

Man	har	sällan	funnit	spår	som	kan	knytas	samman	med	hyddornas	takkonstruktion,	
Lundberg	har	dock	i	fyra	av	de	undersökta	hyddgrunderna	sett	vad	hon	tolkar	som	spår	
efter	detta.	De	består	av	sneda	inhak	i	väggsidan	vilket	man	kan	se	i	profilerna	till	
Gråtanån	554,	Bellsås	101	och	Sandsjön	227.	Man	kan	tydligt	se	hur	avfallslagrets	
sotblandade	material	fyllt	upp	en	hålighet	från	t	ex	en	påle	som	suttit	i	väggen	och	som	
lutats	in	mot	takets	mitt.	Hon	går	sedan	vidare	och	ger	exempel	på	vilken	typ	av	
konstruktion	man	kan	ha	använt	sig	av	men	jag	känner	att	det	inte	är	nödvändigt	att	ta	
upp	här	utan	hänvisar	folk	som	är	intresserade	att	läsa	hennes	avhandling	(Lundberg	
1997:107).	

2.2.3	Anläggningar	i	och	utanför	bostaden	

Den	vanligaste	anläggningen	man	funnit	i	golvdelen	är	en	sk	kokgrop,	0,4	m	–	0,7	m	i	
diameter	och	ungefär	0,3	m	djup	med	rundad	botten.	Dessa	innehåller	skärvsten,	kol,	
brända	ben	och	även	enstaka	avslag.	Benämningen	är	vanlig	för	även	andra	typer	av	
förhistoriska	lämningar	som	innehåller	skärvsten	och	kol	men	i	hennes	avhandling	så	är	
det	bara	de	som	specificerats	tidigare	vad	gäller	storlek,	form	och	innehåll	som	menas.	
11	av	13	hyddgrunder	vars	golvyta	har	undersökts	har	kokgropar.	Antal	beror	på	hur	
stor	del	av	golvytan	som	undersökts	men	också	när	man	grävde	fornlämningen.	De	
hyddgrunder	som	grävdes	före	1960	har	mycket	få	anläggningar	noterade,	trots	att	man	
i	profilritningarna	kan	se	vad	som	verkar	vara	gropar	av	samma	typ	i	golvplanet.	
Kokgropar	har	däremot	ofta	legat	tätt	intill	varandra,	så	pass	att	man	i	vissa	fall	tolkat	
dem	som	ett	enhetligt	lager	med	skärvsten	och	kol.	En	hård	skenhälla	kan	även	det	vara	



10 
 

en	felkälla	då	det	är	praktiskt	taget	omöjligt	att	urskilja	anläggningar	med	en	sådan.	I	
samtliga	fall	har	kokgroparna	legat	centralt	i	hyddan	eller	i	anslutning	till	ingången,	
detta	kan	ha	haft	som	funktion	att	den	varma	luften	trängt	undan	den	kyliga	luften	från	
dörren.	Därmed	kan	kokgroparna	ha	haft	2	funktioner;	dels	att	koka	mat	och	dels	att	
värma	hyddan.	Stenarna	har	fungerat	som	värmesamlare	som	avger	värme	länge.	Till	
skillnad	från	en	öppen	härd	så	fortsätter	stenarna	att	avge	värme	när	elden	slocknat,	
köttet	fortsätter	koka	och	värme	sprider	sig	i	golvet	samt	att	man	slipper	irriterande	rök.	
I	en	öppen	härd	skulle	stenarna	kylas	mycket	snabbare.	Bortsett	från	vad	som	kan	tolkas	
som	stenar	man	samlat	in	att	använda	i	kokgroparna	har	man	även	funnit	en	annan	
företeelse	i	dessa	hyddgrunder,	men	då	Lundberg	inte	kunnat	klargöra	funktionen	av	
denna	så	går	jag	inte	in	på	det	närmare	utan	hänvisar	ännu	en	gång	till	hennes	
avhandling	(Lundberg	1997:108‐110).	

Möjliga	förvaringsanläggningar	har	faktiskt	hittats	men	bara	i	ett	fåtal	hyddgrunder.	I	
Raä	277	vid	Sandsjön,	Sorsele	sn,	fann	man	förkolnade	delar	som	Lundberg	tolkat	som	
rester	av	en	korg	i	kanten	av	en	sandfylld	grop,	0,8	m	i	diameter	och	0,4	m	djup.	Den	var	
för	fragmentarisk	för	att	kunna	bestämma	om	någon	särskild	teknik	använts	för	att	göra	
den	men	man	fann	5	nätsänken	i	den	vilket	innebär	att	man	kan	ha	förvarat	sina	nät	där.	
De	andra	möjliga	groparna	innehöll	endast	grus,	bortsett	från	en	där	Lundberg	
poängterar	att	hennes	tolkning	är	osäker	då	den	utgår	från	plan‐	och	profilritningen	
endast.	I	samma	rutor	som	gropen	fann	man	över	300	avslag,	en	knacksten	och	en	
skifferspets	(Lundberg	1997:110).	

2.2.4	Fyndmaterialet	

Vad	gäller	fyndmaterial	tar	Lundberg	bara	med	de	hyddgrunder	som	undersökts	20	%	
eller	mer,	vilket	betyder	att	fyndmaterialet	representerat	är	från	13	hyddgrunder.	
Fyndmaterialet	består	av	skrapor,	spetsar	av	skiffer,	skifferknivar,	skifferhängen,	
sänken,	brynen,	mejslar	och	yxor,	klubbor,	flinta	och	så	klart	ben	och	skärvsten.	

Den	helt	klart	dominerande	fyndkategorin	är	skrapor	som	i	alla	fall	utgör	60	%	och	upp	
till	99	%	av	fynden,	skärvstenen	inte	inräknad	så	klart.	Näst	största	kategorin	är	spetsar	
av	skiffer	som,	även	om	de	inte	är	i	närheten	av	mängden	skrapor,	ändå	finns	
representerad	i	alla	hyddgrunder	i	en	mängd	olika	former.	En	analys	av	fördelningen	av	
fynden	över	golvytan	är	svår	att	genomföra	när	dessa	boplatser	varit	bebodda	under	en	
sådan	lång	tid	och	fynden	kan	härröra	från	olika	perioder,	inklusive	det	efter	att	
boplatsen	övergavs.	En	väldigt	översiktlig	analys	visar	dock	att	fynden	tenderar	att	
koncentreras	intill	väggsidan	där	avfallsvallen	är	kraftigast	samt	i	viss	mån	till	området	
med	kokgroparna.	Avslag	och	skärvsten	i	mindre	mängder	går	att	finna	över	i	stort	sett	
hela	golvytan.	Man	har	tolkat	ytor	med	mycket	få	fynd	som	sovplatser	och	detta	styrks	
med	etnografiska	paralleller	där	sovytorna	är	förlagda	till	hyddans	inre	del.	Ett	exempel	
är	Gråtanån	577	och	Åsele	123	där	ytan	längst	ifrån	ingången	är	väldigt	fyndfattig	och	
kokgroparna	ligger	koncentrerade	kring	ingången.	

Älg‐	och	bäverben	är	helt	klart	de	dominerande	arterna	på	dessa	boplatser	vilket	även	är	
fallet	för	förhistoriska	inlands‐	boplatser	i	Norrland	generellt	sett.	Ser	man	på	inlands‐
boplatser	i	Norrland	rent	generellt	så	är	ben	av	bäver	vanligare	än	ben	av	älg.	Detta	är	
inte	fallet	för	den	specifika	typ	av	boplatsvall	som	Lundberg	tar	upp,	utan	här	är	den	
dominerande	arten	älg.	Övriga	arter	som	påträffats	i	enstaka	fall	är	ren,	björn,	mård,	
fågel(sångsvan,	orre),	och	fisk(gädda,	braxen),	man	har	även	hittat	ett	ben	av	säl	i	
Tjikkiträsk	17.	Man	kan	dock	inte	vara	säker	på	att	alla	ben	har	samma	ålder	som	
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hyddgrunderna	eftersom	att	boplatserna	har	utnyttjats	även	under	senare	perioder,	
samt	har	benens	läge	i	anläggningen	inte	angivits	i	rapporterna.	Det	är	övervägande	
brända	ben	man	funnit	men	Gäddede	101	och	Bellsås	101	har	båda	ett	stort	antal	
obrända	ben.	När	det	gäller	bäver	så	är	det	en	ganska	jämn	fördelning	av	ben	från	hela	
djuret	medan	av	älgen	så	finner	man	oftast	ben	från	de	övre	och	nedre	extremiteterna.	
Lundberg	resonerar	i	att	man	kan	ha	tagit	med	sig	hela	bävern	till	boplatsen	medan	en	
älg	sannolikt	slaktats	på	jaktplatsen	i	de	flesta	fall,	vilket	är	varför	fördelningen	av	
bävern	är	så	pass	jämn.	En	hel	älgkropp	kräver	kring	5	–	7	personer	för	att	kunna	forslas	
och	då	ska	det	helst	vara	skarsnö	eller	is	för	att	underlätta	detta.	I	Bellsås	har	man	funnit	
fyra	skallben	från	älg	med	fällda	horn	och	ej	påbörjad	nytillväxt,	vilket	indikerar	att	man	
jagat	dessa	under	vinter	eller	tidig	vår.	

2.2.5	Dateringar	

Det	är	främst	via	14C	–	dateringar	som	Lundberg	sätter	upp	perioden	4600	–	2500	f.	Kr.	
som	användningsperiod	för	dessa.	Hon	använder	sig	av	dateringar	av	kol	funnet	i	lager	
från	vallen	samt	kompletterar	hon	detta	med	dateringar	från	kokgroparna	för	att	bättre	
kunna	sätta	en	slutfas	för	dessa	boplatsvallar.	Prov	tagna	från	de	understa	lagren	i	vallen	
ger	en	anläggningstid	även	om	man	inte	säkert	kan	säga	att	det	är	det	absolut	tidigaste	
skedet	i	samtliga	fall.	Den	äldsta	och	yngsta	dateringen	avviker	något	från	de	andra	
daterade	vallarna	men	majoriteten	uppvisar	en	datering	som	ligger	inom	perioden	4600	
–	3800	f.	Kr.	För	en	övergivningstidpunkt	så	använder	hon	dateringar	från	kokgropar,	
har	man	använt	dessa	boplatser	efter	man	övergivit	hyddgrunden,	vilket	fynd	av	
asbestkeramik	antyder,	och	fortsatt	använda	kokgropar	bör	dessa	ge	dateringar	från	de	
perioderna	också.	Hon	ställer	dessa	mot	dateringarna	från	vallarna	för	att	rama	in	en	
användningsperiod	och	endast	två	av	kokgropsdateringarna	är	inte	övertygande.	
Kokgroparnas	dateringar	samlar	sig	mellan	3700	–	2500	f.	Kr.	Hon	sätter	därmed	den	
huvudsakliga	användningsperioden	för	dessa	typer	av	boplatsvallar	till	4600	–	2500	f.	
Kr.	För	mer	ingående	förklaring	hur	hon	gått	tillväga	hänvisar	jag	till	hennes	avhandling	
(Lundberg	1997:116‐123).	

En	väldigt	central	fråga	när	det	gäller	dessa	boplatsvallars	dateringar	är	huruvida	
bostäderna	varit	samtida	på	en	och	samma	lokal.	Det	är	möjligt	att	endast	en	hydda	
nyttjats	vid	ett	och	samma	tillfälle	och	att	det	varit	små	grupper	som	bott	där.	Det	finns	
dock	en	del	som	talar	emot	denna	teori,	dels	den	långa	nyttjandetiden	och	dels	att	
mindre	grupper	med	få	vuxna	individer	är	mer	sårbara.	Lundberg	gör	jämförelser	med	
kustbosättningen	i	Varanger,	Finnmark.	Helskog(1984)	har	med	koldateringar,	
strandlinjekurvor	samt	etnografiska	jämförelser	argumenterat	för	att	antalet	hyddor	
som	existerat	samtidigt	på	dessa	lokaler	är	mindre	än	man	tidigare	trott.	Detta	är	inte	
helt	omöjligt	som	Lundberg	påpekar,	fasta	kustbosättningar	före	2000	f.	Kr.	skiljer	sig	
från	inlandsbosättningar	i	och	med	att	det	finns	en	snabb	förändring	av	strandlinjen.	
Bostäderna	hamnar	till	slut	långt	ifrån	vattnet	och	man	blir	tvungen	att	flytta	sina	gamla	
bostäder	vilket	ökar	antalet	totala	hyddgrunder,	till	skillnad	från	inlandsbosättningarna.	
Resultaten	av	Helskogs	studie	visar	då	att	det	är	möjligt	att	inlands‐	och	
kustbosättningarna	kunde	ha	haft	lika	stor	gruppstorlek	för	jägarsamhällen	under	
förhistorien.	

Lundberg	går	vidare	och	diskuterar	dateringarna	för	3	hyddgrunder	i	Gråtanån,	
Vilhelmina	där	dateringarna	för	dessa	visar	att	sannolikheten	för	att	de	nyttjats	under	
samma	tider	är	stor.	Lundberg	lägger	även	fram	skifferknivar	som	ett	argument	för	att	
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flera	hyddgrunder	använts	samtidigt	på	lokalerna.	Dekor	i	form	av	älghuvuden,	i	vissa	
fall	mer	liknande	”öron”	som	Lundberg	kallar	dem,	återfinns	på	flera	skifferknivars	och	
skifferdolkars	skaft,	men	i	många	fall	är	de	utförda	på	ett	sådant	sätt	att	de	skiljer	sig	
från	varandra	och	kan	tolkas	som	speciella	former,	menar	Lundberg,	för	exempelvis	
olika	familjegruppers	traditionella	markeringar.	De	skifferföremål	med	denna	typ	av	
dekor	som	kommer	från	samma	hyddgrund	har	i	båda	fallen	för	Raä	554	och	557	utförts	
på	samma	sätt.	Det	finns	dock	inte	nog	med	underlag	för	att	säga	att	det	bortom	alla	
tvivel	är	så	att	flera	hyddgrunder	varit	nyttjade	samtidigt	men	med	dessa	fakta	hon	lagt	
fram	argumenterar	hon	för	att	det	troligen	varit	så	(Lundberg	1997:122‐123).	

2.2.6	Byarnas	nyttjandeområden	

35	lokaler	med	dessa	boplatsvallar	har	påträffats	inom	ett	område	som	motsvarar	
60	000	km2,	Lundberg	skriver	att	skulle	man	räkna	in	de	nyttjandeområden	dessa	
lokaler	hade	skulle	en	mer	korrekt	beräkning	vara	100	000	km2.	Hyddgrunderna	ligger	
huvudsakligen	på	sandmark	med	grus‐	och	moräninblandning	vid	de	större	älvarna.	
Man	har	undvikit	att	bosätta	sig	vid	stora	öppna	vatten	och	istället	så	har	man	bosatt	sig	
vid	utlopp	och	sammanflöden	samt	även	vid	mindre	sjöar	i	närheten	av	de	stora	
vattenlederna.	

Lundberg	nämner	ordet	lokal	men	menar	då	inte	”lokal”	så	som	det	definieras	av	
Riksantikvarieämbetet	med	ett	bestämt	meterantal	som	särskiljande	gräns	mellan	
boplatser,	utan	här	avses	närliggande	hyddlämningar	som	kan	förmodas	ha	varit	
förbundna	med	varandra	genom	invånarnas	nära	sociala	band.	För	att	hyddgrunderna	
skall	räknas	till	samma	lokal	sammanför	hon	därmed	ensamliggande	och	ibland	grupper	
av	hyddlämningar	som	ligger	inom	eller	mindre	än	10	km	från	varandra,	hon	medger	att	
det	kan	kännas	långt	men	i	endast	fyra	fall	blir	avgränsningen	svårbedömd.	Antalet	
hyddlämningar	på	varje	lokal	varierar	därmed	mellan	1	och	11	hyddgrunder,	det	
vanligaste	är	mellan	2	–	5.	Efter	att	hon	sammanfört	dem	så	blir	fördelningen	
annorlunda	och	av	de	ursprungliga	lokalerna	blir	det	istället	29	st.	

Avstånd	till	närmaste	grannlokal,	eller	by	som	Lundberg	benämner	dessa,	varierar	
mellan	10	–	80	km.	Detta	är	nästan	exakt	samma	variation	på	avstånd	mellan	
boplatserna	som	T	Douglas	Price(1973)	har	funnit	hos	de	indianstammar	som	han	
studerat	i	östra	Kanada	och	som	han	även	använt	som	modell	för	mesolitiska	gruppers	
samhälle.	Lundberg	använder	även	något	som	kallas	för	”nearest‐neighbour	analysis”	för	
att	försöka	se	ett	bebyggelsemönster.	För	att	limitera	felkällor	så	använder	hon	sig	av	
flera	mätningar	där	hon	mäter	avstånd	till	två	och	även	tre	närmaste	grannarna,	dock	är	
alla	mått	mätta	fågelvägen	utan	hänsyn	till	områdets	morfologi.	Avståndet	30	–	35	km	är	
i	alla	fallen	det	vanligast	förekommande	och	kan	därmed	antas	vara	det	ideala	mönstret	
för	byarnas	placering.	Lundberg	menar	på	att	man	teoretiskt	därmed	skulle	behövt	ett	
område	av	1,5	–	1,75	km	runt	byn	för	att	finna	de	resurser	man	behövde	under	den	
period	på	året	som	hyddorna	beboddes.	Man	kan	därmed	se	byarnas	placering	som	en	
medveten	gruppering	för	att	varje	enhet	ska	ha	tillgång	till	de	resurser	som	behövs.	Man	
skulle	även	kunna	se	avstånden	som	att	de	har	en	konfliktundvikande	funktion	som	
innebär	att	man	försöker	undvika	att	utnyttja	de	intilliggande	byarnas	jaktmarker.	
Lundbergs	hypoteser	sätter	dock	in	byarna	i	en	större	grupp	med	flera	byar	som	lever	
tillsammans	eller	nära	varandra	under	andra	perioder	av	året	och	utgör	en	social	enhet	
(Lundberg	1997:127‐129).	
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Hon	använder	sig	av	Helms(1965)	definitioner	för	indianstammar	i	Nordamerika	på	de	
olika	nivåerna	i	den	sociala	organisationen,	dvs.	lokala	band	och	regionala	band.	Det	
lokala	bandet	utgörs	av	en	mindre	grupp	som	sammanbinds	genom	släktskap	och	
giftermål,	medlemmarna	kan	även	vara	adopterade,	blodsbanden	är	inte	avgörande.			

Det	regionala	bandet	består	av	flera	lokala	band	men	innefattar	även	mindre	fasta	
grupper	som	tillfälligt	finns	i	området	samt	även	enfamiljshushåll.	Task	groups,	eller	så	
kallade	arbetsgrupper,	kan	bildas	för	speciella	ändamål	och	de	består	endast	under	den	
tid	arbetet	pågår.	

En	stam	formas	av	ett	antal	regionala	band	som	enligt	Helm	definierar	den	mest	stabila	
nivån.	Man	föds	in	i	stammen	och	stannar	livet	ut,	inom	de	mindre	enheterna	sker	dock	
ofta	förändringar	i	och	med	giftermål	och	andra	ekonomiska	eller	sociala	orsaker	till	
omflyttningar.	Stammen	binds	huvudsakligen	samman	av	ett	gemensamt	språk	och	en	
tillhörighetskänsla.	

Lokalerna,	eller	”byarna”	som	hon	benämner	dem,		i	Lundbergs	avhandling	liknar	hon	
vid	lokala	band.	Byarna	har	sannolikt	befolkats	av	nära	besläktade	individer.	Ett	lokalt	
band	är	begränsade	till	antal,	särskilt	antalet	vuxna	arbetsföra	individer	och	därmed	
sårbara.	Ett	lokalt	band	kan	därmed	inte	vara	helt	isolerat	och	lär	därmed	ha	strävat	
efter	goda	förbindelser	med	andra	lokala	band.	Ett	antal	lokala	band	i	den	närmaste	
omgivningen	skulle	man	därför	kunna	anta	ha	haft	ständig	kontakt	och	gemensamma	
samlingsplatser.	De	kan	sannolikt	också	ha	haft	släktskap	på	olika	nivåer.	Dessa	utgör	
det	regionala	bandet	som	formar	ett	område	som	alla	har	tillgång	till	under	året	och	som	
gränsar	till	ett	annat	regionalt	band.	

Lundberg	anser	att	den	socio‐territoriella	stammen	är	svår	att	avgränsa.	Hon	ser	språket	
som	en	viktig	sammanbindande	länk	vilket	inte	nödvändigtvis	innebär	att	alla	övriga	
delar	av	kulturen	delas.	Hon	har	ändå	valt	att	teoretiskt	anta	att	undersökningsområdet	
som	är	100	000	km2	skulle	utgöra	en	enhet.	Området	är	av	den	storlek	som	skulle	kunna	
utgöra	en	eller	flera	besläktade	språkenheter	som	delar	en	likartad	materiell	kultur	i	
form	av	redskap	och	byggnadstradition.	

Med	hjälp	av	att	studera	spridningsbilden	av	dessa	byar,	sätta	in	byarna	i	ett	
dendrogram	för	att	se	vilka	som	först	länkas	samman	med	varandra	och	slutligen	de	
etnografiska	källorna	sätter	Lundberg	in	de	29	byarna	i	regionala	band.	Många	av	dessa	
tillhör	undersökningsområdets	centrala	del	och	är	av	intresse	både	geografiskt	och	vad	
gäller	spridningen	av	hyddgrunder	i	området.	De	lokala	banden	bilder	tillsammans	13	
regionala	band	enligt	Lundbergs	metoder.	

Den	beräknade	ytan	för	varje	regionalt	band	är	ca	8000	km2	och	grundar	sig	enbart	på	
registrerade	lokaler	med	hyddgrunder	samt	de	vattendrag	som	binder	dem	samman.	
Ytan	är	beräknad	utifrån	att	hela	stamområdet	utnyttjats	och	främst	har	vattendragen	
varit	av	betydelse	vid	indelning	av	regioner.	Jämför	man	med	de	nordamerikanska	
indianstammarnas	regioner	och	den	samiska	befolkningens	uppdelning	av	regioner	
stämmer	detta	ganska	väl.	Ytorna	kan	naturligtvis	inte	jämföras	från	område	till	område	
utan	hänsyn	till	andra	faktorer.	Det	finns	exempel	på	ytor	från	60	000	km2	ner	till	7000	
km2	i	de	etnografiska	källorna.	

Trots	stora	variationer	i	arealerna	kan	förekomma	för	ett	regionalt	band,	dels	beroende	
av	antalet	individer	och	även	beroende	av	naturtillgångar	i	området	och	vilka	jaktbyten	
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som	finns	tillgängliga,		finns	något	alla	har	gemensamt	dock,	och	det	är	att	ett	regionalt	
band	vanligtvis	har	en	sjö	med	alla	dess	tillflöden	eller	en	älvsträcka	med	tillhörande	
biflöden	som	sin	region.	Detta	går	igenom	i	Kanada	såväl	som	hos	den	samiska	
befolkningen.	Även	Lars	Göran	Spång(1991)	har	haft	detta	som	utgångspunkt	för	att	
försöka	förklara	fångstsamhällens	placering	av	centralplatser	i	Åsele	lappmark.	
Vattendrag	är	viktiga	riktmärken	att	orientera	sig	efter	så	det	är	inte	så	konstigt	att	
dessa	anges	som	territorium.	Den	fungerar	även	som	kommunikationsmedel	och	
därmed	som	centra	för	olika	grupper	då	platsen	är	lätt	att	nå	och	ange.	Naturliga	
samlingsplatser	lär	därmed	ha	varit	punkten	där	flera	vattendrag	möts,	t	ex	
älvsammanflöden.		

2.2.7	Arkeologiska	och	etnografiska	jämförelser	

Nergrävda	hyddgrunder	som	daterats	till	stenålder	har	påträffats	på	andra	håll	i	
Norrland	samt	Norge	och	Finland.	Bruket	av	dessa	typer	av	hus	och	hyddor	har	sedan	
fortsatt	användas	in	i	modern	tid.	Under	1700‐	och	1800	–	talen	byggde	de	fattiga,	icke	
jordägande	backstugesittarna	jordkulor	i	Småland.	Dessa	bestod	av	ett	rum	som	kunde	
vara	10	–	15	m2	stort	och	var	vanligen	ingrävda	i	en	backe	eller	kulle.			

Av	alla	hyddgrunder	som	undersökts	i	skilda	delar	av	Nordkalotten	är	en	stor	del	
sannolikt	av	samma	slag	som	boplatsvallarna	i	undersökningsområdet	när	det	gäller	
konstruktionen	av	bostäderna.	De	flest	hyddgrunderna	är	runda/ovala	men	rektagulära	
är	även	de	vanliga	som	i	Vuollerim	och	Gressbakkentufterna.	Storleken	varierar	mellan	3	
m	–	10	m	i	diameter.	Oftast	finner	man	ingången	mot	vattnet	men	det	finns	skillnader						
t	ex	i	Varanger	och	Österbotten	där	även	andra	riktningar	är	vanliga.	Majoriteten	av	de	
registrerade	och	undersökta	hyddlämningarna	i	i	Nordfennoskandien	ligger	vid	kusten	
vilket	innebär	att	man	har	en	kortare	brukningstid	än	i	inlandet	då	man	flyttat	sina	
boplatser	i	takt	med	havsnivåns	förändringar.	Förutom	skillnaderna	som	blir	i	
avfallsvallarnas	omfång	finns	även	skillnader	vad	gäller	fyndmaterial,	benmaterial	och	
anläggningar	som	finns	i	golvytan.	Man	har	t	ex	funnit	keramik	på	vissa	platser	och	det	
skiljer	sig	från	fynden	i	inlandets	hyddgrunder.	

Största	skillnaden	är	mängden	skärvsten	i	avfallsvallarna.	De	enda	hyddgrunder	som	då	
blir	jämförbara	med	undersökningsområdets	är	de	som	påträffats	i	Hedmark	fylke	i	
Norge.	Man	har	även	fångat	bäver	och	älg	på	båda	platserna	och	det	finns	en	hög	procent	
av	skrapor	i	fyndmaterialet.	Lundberg	menar	på	att	anledningen	till	att	det	producerats	
så	pass	mycket	skärvsten	kan	bero	på	skillnad	i	bruket	av	skärvsten	samt	den	långa	
bosättningstiden	på	lokaler	i	inlandet	(Lundberg	1997:93).	

Etnografiska	källor	har	haft	stor	betydelse	i	Lundbergs	arbete	då	detta	fungerat	lite	som	
ett	stöd	för	de	tolkningar	hon	gör	utifrån	det	arkeologiska	materialet.	Det	etnografiska	
materialet	är	information	på	grophus	hos	jaktekonomier	norr	om	50:e	breddgraden.	
Klimat	och	natur	överensstämmer	väl	i	vissa	delar	vad	gäller	växtlighet,	årstidsväxlingar	
och	fångst	av	älg	och	bäver	som	viktiga	ekonomiska	näringar.	Litteraturen	hon	använder	
sig	av	baseras	på	uppgifter	som	samlats	in	av	ryssar	och	européer	som	besökte	dessa	
områden	under	1600	–	1800	–	talen.	

Vad	gäller	litteraturen	om	Sibirien	och	Nordamerikas	folkgrupper	framgår	det	att	de	ser	
sig	själva	som	besläktade	med	dem	som	talar	samma	språk.	Folkgrupperna	eller	
stammarna	som	redovisas	är	språkgrupper	som	är	indelade	i	mindre	grupper	med	olika	
dialekter.	Namnet	de	gett	sig	själva	betyder	vanligen	människa	eller	med	samma	språk,	
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av	en	tunga.	Vanligt	är	även	att	boplatsområdet	ingår	i	namnet,	såsom	människorna	vid	
sjöstranden,	i	bergen,	vid	flodmynningen	och	liknande.	Namnet	på	angränsande	folk	blev	
därmed	främlingar,	besökare,	nomader	och	liknande.	Av	verket	av	Levin	&	Potapov	1956,	
”The	people	of	Siberia”	,	får	man	uppfattningen	att	variationerna	kunde	vara	stora	vad	
gäller	den	materiella	kulturen	inom	en	släkt‐	och	språkgrupp,	skriver	
Lundberg(1997:95).		En	språkgrupp	som	ser	sig	besläktade	med	varandra	kan	därmed	
bestå	av	fiskare,	en	renägande	grupp	och	en	jaktbaserad	grupp.	Dessa	områden	med	folk	
som	talar	samma	språk	kan	vara	mycket	stora	varför	det	inte	bör	vara	förvånande	att	de	
kan	ha	olika	ekonomi	då	jägargrupper	anpassar	sig	och	utnyttjar	den	miljö	de	lever	i.	
Lundberg	skriver	dock	också	att	de	arkeologiska	källorna	sällan	inte	ger	tillgång	till	
annat	än	den	materiella	kulturen	och	slutledningarna	måste	därför	utgå	från	dem.	

Graden	av	bofasthet	verkar	oftast	vara	beroende	av	ekonomi.	Renägande	eller	
renjagande	grupper	var	i	högre	grad	nomadiserande	än	de	som	jagade	älg	och	annat	
villebråd,	då	renen	flyttar	långa	sträckor.	Renägande	grupper	samlades	ofta	sommartid	
under	fiskeperioden,	medan	renjagande	samlades	under	hösten	när	renjakten	var	
intensivast	eftersom	det	krävdes	stora	jaktlag.	Jakt	på	älg	kräver	dock	endast	en	eller	två	
personer	och	de	grupper	som	levde	av	älg,	bäver	och	annat	småvilt	bodde	ofta	i	mindre	
grupper	under	vintern	och	samlades	under	sommaren	i	större	grupper.	Älgen	är	mindre	
rörlig	under	höst	och	vinter	då	den	håller	till	vid	älvarna	och	dalgångarna.	Bävern	
fångade	man	under	våren	och	den	var	ett	säkert	byte	tack	vare	dess	bofasthet.	Detta	är	
vad	som	tillät	mindre	grupper	att	stanna	på	ett	ställe	under	en	längre	tid.	

Graden	av	nomadism	är	även	beroende	av	hur	rikt	området	är	på	jaktbyte	och	annan	
näringstillgång,	såsom	ved	och	vatten	som	man	behöver	dagligen.	

3.	Forskningen	i	dagsläget	

Forskning	kring	de	neolitiska	boplatsvallarna	i	Norrlands	inland	är	inte	så	stor	som	man	
kan	ha	hoppats	även	om	man	på	senare	tid	fått	upp	ögonen	för	den.	Det	är	en	del	projekt	
på	gång	som	anknyter	till	dem	och	detta	är	därmed	ett	utmärkt	tillfälle	att	se	huruvida	
tidigare	forskningsresultat	har	förändrats	i	och	med	alla	nyfynd	som	måste	passas	in	i	
bilden.	Vilket	jag	nämnt	tidigare	finns	en	avhandling	ute	av	Erik	Norberg(2008)	som	
behandlar	boplatsvallar	vid	kusten,	något	som	kan	vara	av	intresse,	även	om	denna	
uppsats	fokuserar	på	boplatsvallar	i	inlandet,	är	hyddkonstruktionen.	Jag	tar	dock	inte	
upp	hyddkonstruktionen	något	mer	än	det	Lundberg	tar	upp	i	sin	avhandling	då	det	inte	
finns	tid	eller	utrymme	för	det.		

”Människan	och	älgen:	En	mångtusenårig	relation”	är	ett	av	de	projekt	man	driver	i	dag	
med	finansiering	från	Vetenskapsrådet.		

”Arkeologisk	data	i	form	av	boplatser	och	fångstanläggningar	jämförs	och	analyseras	
med	högupplösta	GPS‐data	om	älgens	rörelser	i	landskapet	och	migrationsrutter”,	
skriver	Thomas	Larsson	(Larsson	2010:1).		

Det	är	ett	tvärvetenskapligt	projekt	som	drivs	av	Umeå	Universitet,	SLU	och	
Västerbottens	museum.	Målet	med	projektet	är	att	se	huruvida	älgen	genetiskt	sett	
skiljer	sig	i	dagens	läge	från	de	som	uppehöll	sig	i	Sverige	för	6000	år	sedan.	För	att	
kunna	göra	detta	behöver	man	obrända	ben	från	åtminstone	10	olika	älgar,	vilket	är	
svårt,	men	Raä	183	i	Ramsele	sn	har	visat	sig	ha	en	väldigt	stor	mängd	brända	och	
obrända	ben	från	älg.	Projektet	pågår	mellan	2009	och	2011	(Larsson	2010).	
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			3.1	Nygrävda	boplatsvallar	

Det	finns	en	del	boplatsvallar	som	blivit	delundersökta	på	senare	år.	Det	
tvärvetenskapliga	projektet	”Människan	och	älgen:	En	mångtusenårig	relation”	är	en	av	
anledningarna	till	dessa	undersökningar,	en	annan	anledning	kan	vara	som	i	min	
seminariegrävning	under	hösten	2010	där	jag	var	med	och	påbörjade	en	undersökning	
av	Raä	260,	Anundsjö	sn	som	var	med	i	Lundbergs	avhandling.	Denna	hade	blivit	skadad	
av	markberedning	varför	den	skulle	undersökas	och	återställas.		

Dessa	undersökningar	har	uppmärksammat	vissa	detaljer	som	inte	stämmer	överens	
med	resultat	från	tidigare	forskning.	Raä	183,	Ramsele	sn	i	Västernorrlands	län	
undersöktes	2009	då	den	sågs	som	en	utmärkt	plats	att	finna	obrända	älgben	som	är	
viktiga	för	projektet	”Människan	och	älgen”.	Vid	undersökningen	utförde	man	även	14C	–	
dateringar	på	obrända	tänder	och	ben	som	deponerats	i	den	undersökta	vallen.	Detta	
minimerar	chanserna	för	feldateringar	pga	inblandning	av	äldre	och	yngre	organiskt	
material.	Varje	prov	utgörs	av	ett	enda	ben	eller	en	tand	från	en	individ	(Larsson	2009).	

Proven	visar	att	vallen	huvudsakligen	blivit	till	under	perioden	2500	–	1800	BC,	med	
störst	intensitet	mellan	århundradet	2400	–	2300	BC.	Man	kan	se	att	det	varit	som	mest	
intensivt	då	i	och	med	att	närmare	80	%	av	alla	ben	som	man	fann	vid	undersökningen	
avsattes	i	ett	40	cm	tjockt	lager	under	denna	hundraårsperiod,	vilket	framgår	om	man	
slår	ihop	14C	–	dateringarna	med	den	kvantitativa	fördelningen.	Förhållandena	kan	dock	
vara	annorlunda	i	andra	delar	av	boplatsvallen	(Larsson	2009).	

Detta	skiljer	sig	från	tidigare	forskning	som	visat	på	att	de	neolitiska	boplatsvallarna	
upphör	att	användas	vid	2500	BC,	på	denna	plats	verkar	det	dock	som	att	man	börjar	
använda	boplatsvallen	vid	2500	BC	och	fortsätter	använda	den	fram	till	1800	BC	
(Larsson	2009).		

Man	återkom	till	Raä	183	nästa	år,	dvs	2010,	för	att	besvara	nya	frågeställningar	samt	
för	att	få	fram	material	till	projektet.	De	nya	schakten	visade	på	liknande	dateringar	som	
förra	året.	Detta	år	fann	man	dock	ett	intressant	fynd	i	form	av	ett	dolkhandtag	i	skiffer	
med	ornering	i	form	av	sicksacklinjer.	Den	äldsta	dekoren	av	denna	typ	är	ett	fynd	
daterat	till	mesolitikum	som	man	fann	i	Baltikum	i	Ryssland	på	friskulpturer	av	älghorn.	
Det	mesta	tyder	på	att	sicksacklinjerna	är	en	stilisering	och	symbol	för	ormen	och	
diskuteras	ingående	av	Huggert(1996,	2002).	Dolkhandtaget	skulle	kunna	dateras	till	
1800	–	2000	cal	BC	och	hittades	i	schakt	G	vilket	sätter	det	i	övergångsskedet	mellan	
neolitikum	och	epineolitikum.	Vad	gäller	älghanteringen	på	denna	plats	tyder	
dateringarna	på	att	platsen	övergavs	strax	efter	2000	BC	vilket	överensstämmer	väl	med	
en	abrupt	klimatförändring	i	Skandinavien,	vilket	noterats	av	klimatforskare	(Larsson	
2010).	

	

Man	har	även	undersökt	en	boplatsvall	i	Sorsele	sn,	Västerbotten,	med	Raä	nr	471:1.	
Undersökningen	ägde	rum	2009	under	ledning	av	Thomas	Larsson	och	var	en	
kombinerad	seminarie‐	och	forskningsgrävning	med	studenter	från	Umeå	Universitet,	
forskningsdelen	anknöt	till	projektet	”Människan	och	älgen”	(Larsson	2009).	

Till	skillnad	från	tidigare	inventeringar	så	visade	undersökningen	att	det	fanns	5	
boplatsvallar	i	området	där	en	var	något	osäker.	Boplatsvallarna	var	av	den	typen	med	
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skärvsten	i	botten	och	närmast	stenfria	vallar.	Dessa	typer	är	kända	sedan	tidigare	men	
ovanliga	i	Västerbotten,	Lundberg	benämner	de	”grusvallar”	men	dessa	bestod	mest	av	
sand	(Lundberg	1997:18).	Skärvstenslagret	i	vall	A	har	ett	abrupt	slut	och	är	parallellt	
med	vallens	längdriktning.	Det	tycks	indikera	golvets	utsträckning	som	verkar	gå	1,5	m	
in	under	vallen.	Utanför	skärvstenslagret	är	det	närmast	fyndtomt	och	fyllt	med	en	grå‐
brun	sand.	Det	har	förekommit	möjliga	spår	efter	stolpar	på	flera	platser	i	vallen,	de	
skiljer	sig	dock	till	viss	del	från	den	tänkta	vägglinjen	och	det	faktum	att	dessa	platser	
använts	upprepade	tillfällen	under	tusentals	år	och	till‐	och	ombyggnationer	är	
ofrånkomliga	så	det	är	svårt	att	utifrån	en	sådan	här	begränsad	undersökning	att	dra	
några	slutsatser	kring	boplatsvallens	konstruktion.	14C	–	dateringar	visar	på	att	
anläggningen	använts	vid	flera	tillfällen.	Den	äldsta	kommer	från	en	rödockraförekomst	
i	vallen	som	sannolikt	markerat	tiden	för	de	första	aktiviteterna	på	platsen,	den	senare	
är	från	den	ev.	golvytan.	Den	äldsta	visare	en	datering	till	4700	–	4500	BC	och	den	
senare	en	datering	till	2000	BC.	Det	går	dock	inte	utifrån	detta	att	visa	på	en	kontinuitet	
från	4700	–	2000	BC	på	denna	plats.	Man	fann	heller	inga	benförekomster	som	skulle	
kunna	hjälpa	projektet	”Människan	och	älgen”	(Larsson	2009).	

Vad	gäller	fyndmaterialen	på	dessa	nygrävda	boplatsvallar	så	ser	fyndfrekvensen	
ungefär	likadan	ut	på	dessa	och	de	boplatsvallar	som	är	med	i	Lundbergs	arbete.	Avslag	i	
kvarts,	kvartsit	och	flinta,	skrapor	i	kvarts	och	kvartsit,	slipade	skifferspetsar,	
skifferhänge/spets	i	röd	skiffer,	brända	och	obrända	ben.	Vid	undersökningen	av	Raä	
471:1	fann	man	en	spets	av	Sunderøy	typ	i	grå‐vit	skiffer	som	indikerar	en	datering	till	
senneolitikum	kanske	även	till	äldre	bronsålder.	På	både	Raä	183	och	Raä	471:1	har	
även	flintskrapor	hittats	(Larsson	2009,2010).		

			3.2	Älgen	och	fångstgropar	

Vilket	är	bekant	så	har	älgen	betytt	mycket	för	det	neolitiska	jakt‐	och	fångstfolket	i	
Norrlands	inland.	Den	stora	mängd	älgben	man	finner	vid	undersökningarna	av	vallarna	
och	avbildningarna	av	älghuvuden	på	skifferknivar	är	bra	exempel	på	hur	viktig	älgen	
varit	samt	hur	älgen	lämnat	avtryck	i	deras	kultur.		

På	sommaren	lever	älgen	på	främst	löv	och	vattenväxter	samtidigt	som	den	håller	till	vid	
vattendrag,	medan	den	under	vintern	äter	kvistar	och	buskar.	Dess	rörelsemönster	har	
kartlagts	tidigare	i	ett	radiopejlingsprojekt	i	Västerbotten.	Idag	har	man	mer	avancerad	
utrustning	och	får	varje	timma	in	deras	rörelsemönster	via	GPS	som	del	av	projektet	
forskare	vid	SLU	driver	i	samarbete	med	arkeologer.	Det	finns	källkritiska	aspekter	när	
det	gäller	att	överföra	generella	rörelsemönster	gällande	nutida	älgpopulationer	till	en	
förhistorisk	miljö,	som	förutom	att	den	är	fri	från	riksvägar	och	kalhyggen,	även	hade	ett	
annorlunda	klimat	(Spång	1997,	Ericsson	&	Larsson	2008:28).	

Man	kan	med	dessa	reservationer	karaktärisera	älgens	årscykel	som	ett	pendlande	
mellan	kärnan	och	periferin.	Kärnan	utgör	vinterområdet	då	populationen	är	samlad,	
gärna	på	lägre	höjd	och	vid	ett	större	vattendrag,	medan	sommaren	tillbringar	älgen	på	
högre	höjder	inom	varierande	avstånd	från	vinterlandet.	Man	delar	upp	sig	i	mindre	
grupper	eller	också	är	älgarna	ute	på	egen	hand.	En	mindre	del	av	populationen	dröjer	
sig	kvar	i	vinterområdet	och	avståndet	mellan	vinter‐	och	sommarområdet	kan	variera	
mellan	15	och	56	km,	i	vissa	extrema	fall	till	och	med	200	km.	Älgens	rörelsemönster	
sammanfaller	på	så	sätt	mycket	väl	med	de	antaganden	som	gjorts	angående	stenålderns	
rörelsemönster	mellan	vinterviste	i	en	nergrävd	hydda	och	en	årscykel	med	olika	visten	
inom	en	35	km	radie	(Spång	1997,	Ericsson	&	Larsson	2008:28‐31).		
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När	man	diskuterar	älgen	och	neolitiska	boplatsvallar	så	är	det	svårt	att	undvika	ämnet	
fångstgropar.	Det	mesta	av	litteraturen	som	berör	de	neolitiska	boplatsvallarna	i	
inlandet	talar	om	dessa	fångstgropar,	och	den	närhet	de	har	till	dessa	kan	visa	på	att	
man	jagat	inom	sitt	revir	med	mindre	transportsträckor,	skriver	Spång	(Spång	1997:21).		

Fångstgropar	har	visat	sig	efter	en	undersökning	vara	av	två	olika	typer,	en	typ	som	är	
ca	2	m	djup	och	en	som	är	ca	1,5	m	djup.	De	djupare	groparna	bör	ha	varit	menade	för	
älg	medan	mindre	varit	avsedda	för	ren.	De	flesta	fångstgroparna	och	systemen	förhåller	
sig	kring	sjöar	och	vattendrag	i	skogstrakterna	(Spång	1997).		

Fångstgropar	har	ett	brett	spektrum	vad	gäller	14C	–	dateringar,	de	går	från	ca	6000	f.	Kr.	
till	ca	1700	e.	Kr.	Det	är	dock	ofta	vanskligt	att	datera	dessa	fångstgropar	och	för	att	en	
14C	–	datering	ska	vara	trovärdig	så	måste	man	veta	precis	vad	det	är	man	daterar	
(Spång	1997,	Ramqvist	2007).		

1951	så	var	Manker	den	första	som	prövade	att	14C	–	datera	två	prover	från	olika	
fångstgropssystem.	Proven	var	från	yngre	järnåldern,	men	de	tillät	inte	de	slutsatser	
som	sedan	drogs.	1970	hade	fler	prover	börjat	komma,	nu	oftast	på	trärester	från	
groparnas	botten	men	de	ansågs	efterhand	ha	orealistiskt	hög	ålder.	Det	antogs	bero	på	
för	gammalt	provmaterial,	dvs	att	träet	kunde	vara	äldre	än	gropen	genom	att	vara	taget	
ur	en	dåtida	urskog.	Kring	denna	tid	började	en	teknik	att	ta	prov	på	humuslager	från	
förhistoriska	markytor	under	fornlämningar	att	tillämpas,	bl.a.	i	England.	Man	gjorde	ett	
försök	på	gropar	i	Jämtland	där	prov	togs	under	vallen	kring	kanten	där	den	äldre	
markprofilen	i	regel	var	tydlig.	Denna	metod	utvecklades	i	efterhand	till	rutin	vid	
kulturminnesvårdens	uppdragsundersökningar.	Det	blev	även	angeläget	att	komplettera	
detta	med	prov	från	trärester	ur	groparna,	träet	skulle	därmed	härröra	från	groparnas	
sista	användning	och	förnan	från	dess	tidigaste	anläggning.	Det	finns	två	felkällor	med	
denna	metod	som	båda	ger	för	gamla	dateringar,	dels	kan	den	biologiska	åldern	på	det	
använda	träet	vara	äldre	än	konstruktionen	av	groparna	och	dels	att	äldre	kol	efter	
skogsbränder	kan	blandas	in	i	humuslagret.	Det	finns	på	senare	tid	en	ökad	skepsis	mot	
provtagning	under	vallarna	p.g.a	den	nyss	nämnda	felkällan,	men	även	mot	förekomsten	
av	fångstgropssystem	i	funktionell	mening	och	mot	de	inre	konstruktioner	som	funnits	i	
dessa	(Selinge	2001).		

Selinge	redovisar	en	provserie	från	systemen	utefter	Stavseleån	i	Åsele	med	anledning	
av	det	som	då	var	känt	från	den	stora	Hälla‐boplatsen	norr	om	åmynningen	(Selinge	
2001:180–183).	Man	grävde	provschakt	i	vallarna	till	16	gropar	av	Gert	Magnusson	
1977.	Dessa	gav	32	prover	där	8	var	för	små	för	att	analyseras.	Figur	2	visar	
dateringarna	av	dessa.	FMR	15	är	det	östra,	16	det	mellersta	och	17	det	västra	av	de	tre	
större	systemen	i	kedjan.	FMR	1068	är	ett	vid	sjöregleringen	antecknat	system	längs	
med	älven	innanför	boplatsen	(Selinge	2001:180–183).	
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Flera	av	groparna	innehöll	flera	
humuslager	som	tyder	på	att	man	
grävt	om	dem,	15:5	innehöll	sju	
lager	där	lager	V	och	VI	inte	gick	
att	analysera	pga.	för	små	prov.	Av	
de	12	groparna	i	den	långa	
systemkedjan	hade	8	av	dessa	
flera	lager.	Gäller	proportionen	
2/3	som	framgår	i	denna	kedja	
även	för	hela	systemet	så	skulle	
det	i	sådana	fall	innebära	att	70	
gropar	har	renoverats	och	använts	
minst	2	gånger.	Selinge	vill	att	man	
ska	notera	att	inga	lagerföljder	ger	
data	i	”fel	ordning,	vilket	ibland	
har	hänt	vid	provtagningar.	Han	
skriver	att	detta	stöder	metoden	
med	datering	av	förnalager	under	
vallen,	särskilt	som	den	numera	
kan	göras	säkrare	med	moderna	
acceleratordateringar	(Selinge	
2001:181–182).	

(Fig.2)	Dateringar	av	fångstgropar	från	
Stavseleån,	Åsele.	Källa:	Selinge	2001	

	

Dateringarna	från	kedjan	spänner	totalt	över	mera	än	4000	år,	enbart	15:5	når	från	
tidigneolitikum	till	yngre	järnålder.	Systemet	1068	framme	vid	älven	skiljer	sig	klart	
genom	att	enbart	ge	medeltida	dateringar	‐	där	tre	är	nästan	osannolikt	jämna	–	i	en	
horisont	för	varje	grop.	Vilket	framgår	så	talar	denna	provserie	för	att	gropfångsten	kan	
ha	varit	vanligare	under	neolitisk	tid	än	vad	de	tidigare	relativt	få	dateringarna	antytt.	
Under	bronsåldern	ökar	frekvensen	och	verkar	hålla	en	likartad	nivå	under	järnåldern	
(Selinge	2001).			

I	en	artikel	från	2007	ser	Per	Ramqvist	på	de	dateringar	som	gjorts	på	fångstgroparna	i	
Norrland.	Han	sorterar	ut	de	dateringar	som	inte	specificerats	var	de	provtagits	i	
fångstgropen	då	dessa	kan	ha	flera	olika	felkällor.	Sammanlagt	har	98	dateringar	från	54	
lokaler	använts(Fig.3).	Lapplands	län	har	flest	lokaler	och	dateringar,	sedan	kommer	
Jämtlands	län,	Västerbottens	landskap,	Ångermanlands	län,	Hälsinglands	län,	
Härjedalens	län	och	Medelpads	län.	Resultatet	blir	att	stenåldersdateringar	är	sällsynta	
och	Ramqvist	menar	att	många	sannolikt	är	för	gamla	då	många	kommer	från	den	gamla	
markytan	under	vallen.	Under	slutet	av	den	äldre	bronsåldern	uppträder	en	mer	
omfattande	användning	som	efteråt	fluktuerar	men	allmänt	är	mycket	större	än	tidigare,	
men	efter	medeltiden	blir	användningen	alltjämt	mindre	(Ramqvist	2007:166–169).	
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(Fig.	3)	De	98	i	analysen	använda	14C‐proverna	avseende	fångstgropar	fördelade	på	
förekomst	inom	200‐årsintervaller	(BP‐värdena	är	utgångspunkten)	Källa:	Ramqvist	2007	
	

Spång	presenterade,	1997,	22	14C	–	dateringar	från	Fredrika	och	Vilhelmina	socknar	på	
sex	fångstgropar,	dessa	visade	på	mycket	gamla	fångstgropar	och	jämför	man	med	
Ramqvist	studie	av	fångstgropar	i	större	delen	av	Norrland	så	märker	man	att	Spångs	
arbete	sannolikt	var	för	litet	och	inte	kunde	vara	representativt	för	bilden	av	Norrland	
som	helhet,	menar	Ramqvist	(Ramqvist,	2007:171,	Spång	1997).	

Ramqvist	tar	även	upp	några	intressanta	fenomen.	Lappland	och	Jämtland	är	de	som	har	
flest	daterade	fångstgropar.	I	Lappland	finner	man	sju	stenåldersdateringar	medan	i	
Jämtland	finner	man	bara	en.	Detta	väcker	ett	antal	frågor	kring	om	detta	bara	är	en	
slump	eller	om	det	kan	vittna	om	att	Lappland	kan	vara	ett	möjligt	innovationscentrum	
för	fångstgroparna.	Svårt	att	säga	i	dagsläget.	Ett	annat	fenomen	som	uppstod	är	att	från	
och	med	kring	Kr.	f.	så	ser	man	ett	motsatsförhållande	mellan	Jämtland	och	Lappland.	
När	det	är	många	lapplandsdateringar	är	det	få	jämtländska	och	vice	versa	(Ramqvist	
2007:173).		

Man	kan	ifrån	dessa	redogörelser	konstatera	att	mycket	av	debatten	kring	
fångstgroparna	är	kring	hur	man	bäst	ska	datera	dessa.	Det	en	forskare	framhäver	som	
bra	dateringar	som	stödjer	en	teori	kan	en	annan	mena	är	dåliga	sätt	att	datera.	Man	är	
överens	kring	vad	fångstgroparna	varit	ämnade	för,	att	de	grävts	om	etc.	men	när	det	
kommer	till	hur	de	ska	dateras	så	är	åsikten	delad.	Det	skulle	därmed	vara	av	vikt	att	
utföra	en	form	av	studie	för	att	utveckla	en	metod	som	alla	känner	är	den	bästa	för	att	
datera	och	undersöka	dessa	fångstgropar.		
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4.	Skog	och	Historia	

”Skog	och	Historia”	är	ett	övergripande	namn	på	ett	flertal	projekt	som	bedrivits	under	
åren	1997	–	2007,	inte	bara	här	i	Västerbotten	utan	rikstäckande.	Skog	och	historia	har	
flera	syften,	det	första	är	att	kunna	kartlägga	skogens	kulturminnen	och	göra	
informationen	tillgänglig	för	att	underlätta	ett	hänsynsfullt	skogsbruk.	Det	är	även	att	
kunna	bidra	till	ett	ökat	intresse	för	skogens	kulturvärden,	samt	att	kunna	leda	till	nya	
jobb	eller	inspirera	till	fortsatta	studier	för	inventera	(Andersson	&	Sandén	2007).	

Vad	gäller	Västerbotten	så	har,	under	de	10	år	man	bedrivit	projektet,	500	personer	
arbetat	med	att	inventera	skogarna	i	länet,	och	i	och	med	detta	har	man	registrerat	
18	000	lämningar.	Man	har	även	samlat	in	muntlig	information	från	äldre	personer	om	
livet	i	skogen	förr,	då	denna	kunskap	också	är	hotad	i	dagens	läge	(Andersson	&	Sandén	
2007).	

Projektägare	har	varit	Skogsvårdsstyrelsen	som	bedrivit	projektet	i	samarbete	med	
länsmuseet,	länsstyrelsen,	länsarbetsnämnden	och	de	olika	arbetsförmedlingarna	samt	
regionala	intressenter	med	stöd	av	Riksantikvarieämbetet,	Skogsstyrelsen	och	EU:s	
strukturfonder	(Andersson	&	Sandén	2007).	

Ett	exempel	på	vilken	betydelse	detta	projekt	haft	är	inventeringarna	i	området	kring	
Vojmån.	Inventeringarna	i	projektet	har	ökat	den	kända	förekomsten	av	boplatsvallar	i	
detta	område	med	ca	30	%.	Boplatsvallarna	som	nu	registrerats	förstärker	bilden	av	
Vojmån	som	en	boplatslokaliserande	faktor	i	området	mellan	Vojmsjön	och	Malgomaj	
(Andersson	&	Sandén	2007).					

Vad	gäller	de	boplatsvallar	i	de	tre	länen	jag	kollar	på	dvs.	Västerbotten,	Västernorrland	
och	Jämtland,	så	är	det	endast	Västerbotten	jag	kunnat	komplettera	med	nyfynd	som	
Skog	och	Historia	gjort.	De	boplatsvallar	som	är	med	i	spridningsbilderna	är	hämtade	
från	FMIS,	och	Skog	och	Historias	nyfynd	har	ännu	inte	blivit	införda	i	denna	databas.	
Vad	jag	förstått	är	Jämtland	ganska	komplett	då	de	ska	ha	fått	extra	bidrag	för	att	kunna	
föra	in	dessa	nyfynd	(muntlig	information	Thomas	Larsson),	dock	är	det	inte	samma	för	
Västernorrland.	Så	då	Västerbottens	län	har	kompletterats	med	fynd	från	Skog	och	
Historia	och	Jämtland	bör	vara	i	stort	sett	komplett	så	ska	man	ha	i	åtanke	att	bilden	för	
Västernorrland	kan	se	annorlunda	ut	i	dagens	läge	då	jag	inte	har	med	de	fynd	som	Skog	
och	Historia	gjort.		
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5.	Resultat	

(Fig.4)	Åsa	Lundbergs	karta	över	de	regionala	banden	och	deras	tänkta	nyttjandeområden	med	de	nya	
boplatsvallarna,	som	är	numrerade	1‐16,	och		införda	som	röda	trianglar.	Källa:	Lundberg	1997,	med	
nyfynd	införda	av	mig	själv	

	

	

	



23 
 

Lista	över	Raä	nummer	för	de	nya	boplatsvallarna:	

1)	Malå,	Storvisttjärn	

2)	SoH	

3)	Norsjö	25:3	

4)	Degerfors,	Välpnäsudden	(Storsävarträsket)	

5)	Dorotea,	Sämsjön	

6)	Kall	599:1	

7)Fjällsjö	200		

8)	Fjällsjö	213	

9)	Anundsjö	505	

10)	Ramsele	183,	Ramsele	37:2,	Ramsele	186	

11)	Föllinge	391,	Föllinge	392,	Föllinge	384	

12)	Offerdal	430	

13)	Nyhem	123:1	

14)	Nyhem	134:1	

15)	Hällesjö	192:2	

16)	Ytterhogdal	340	

17)	Stensele	531:1	(Ligger	inom	Gråtanån	lokalen)	

18)	Soh	(Ligger	inom	av	Lundberg	redan	utsatt	lokal)	

19)	SoH	(Ligger	inom	av	Lundberg	redan	utsatt	lokal)	

20)	SoH	(Ligger	inom	av	Lundberg	redan	utsatt	lokal)	

21)	SoH	(Ligger	inom	av	Lundberg	redan	utsatt	lokal)	

Nr	1	saknar	jag	även	Raä	nr	på,	den	fanns	endast	med	som	Storvisttjärn	i	listorna	som	
Sandén	skickade.	Den	ser	ut	att	ligga	vid	stranden	av	tjärnen	och	enligt	Sandén	ligger	
den	på	sandmark.		

Nr	2	har	jag	inte	kunnat	få	fram	något	Raä	nr	för.	Listorna	Erik	Sandén	förberedde	hade	
5	märkta	endast	som	SoH,	för	Skog	och	Historia	fynd	antar	jag,	och	denna	är	troligen	en	
av	dessa	då	inget	fynd	med	Raä	nr	i	listorna	visat	sig	vara	denna	boplatsvall.		

Nr	3	som	är	Norsjö	25:3	är	en	oval	boplatsvall	som	ligger	vid	stranden	av	Storforsselet	
på	morän.			
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Nr	4	saknar	jag	även	Raä	nr	på,	den	fanns	endast	med	som	Välpnäsudden	i	listorna	som	
Sandén	skickade.	Ligger	enligt	Sandén	på	sandmark	och	ser	ut	att	ligga	en	bit	in	på	en	
udde	vid	Storsävarträsket.	

Nr	5	saknar	jag	även	Raä	nr	på,	den	fanns	endast	med	som	Sämsjön	i	listorna	som	
Sandén	skickade.	Den	verkar	ligga	på	en	udde	vid	sjön.	Erik	Sandén	kunde	dock	inte	säga	
vad	för	jordart	den	låg	på	men	via	FMIS	SGU	karta,	där	jag	letat	fram	all	info	för	de	andra,	
så	är	området	morän.				

Nr	6	som	är	Kall	599:1	ligger	vid	stranden	av	Sösjön	med	Rödvattsån	utmed	sig	med	ett	
flertal	boplatsgropar	i	närheten.	Ligger	i	gränsen	mellan	torv	och	morän.	Rektangulär	
boplatsvall	

Nr	7	som	är	Fjällsjö	200	är	ett	boplatsområde	med	3	boplatsvallar,	2	rektangulära	och	1	
rund.	Ligger	vid	stranden	av	Sabbsjön	på	morän.	”Platåbildning(strandvall)	i	
skogsmark(tallskog)”	skriver	inventarien.	

Nr	8	som	är	Fjällsjö	213	är	både	213:1	och	213:2.	2	ovala	boplatsvallar	vid	stranden	av	
Midskogstjärnen	strax	norr	om	Sabbsjön.	Ligger	på	isälvssediment	med	
omkringliggande	morän.		

Nr	9	som	är	Anundsjö	505	ligger	inom	lokalen	Storån	vid	stranden	av	Sör‐Mesjön.	En	
oval	boplatsvall	som	ligger	på	isälvssediment	med	kringliggande	morän. 

Nr	10	är	3	platser	med	boplatsvallar,	vilka	är	Ramsele	37:2,	Ramsele	183	och	Ramsele	
186.	Ramsele	37:2	är	en	rund	boplatsgrop	med	oregelbunden	boplatsvall.	Den	ligger	vid	
stranden	av	Vängelälven	på	grovmo‐grus	med	kringliggande	
morän/isälvssediment/lera‐finmo	och	berg,	precis	som	Ramsele	186.	Ramsele	183	
ligger	under	kategorin	boplats	med	fyra	boplatsvallar,	FMIS	nämner	3	men	i	Thomas	
Larssons	rapport	framgår	att	det	ligger	fyra	vallar	kring	loken.	Ramsele	183	har	varit	
undersökt	flera	gånger,	dels	i	samband	med	projektet	”Människan	och	älgen”.	De	ligger	
vid	stranden	av	Bastuloken	invid	Vängelälven	på	lera‐finmo	med	morän	kring.	Ramsele	
186	är	en	rund	boplatsvall	som	ligger	vid	stranden	av	Vängelälven	på	grovmo‐grus	med	
kringliggande	morän/isälvssediment/lera‐finmo	och	berg.	

Nr	11	är	3	platser	med	boplatsvallar	vilka	är	Föllinge	391,	392,	och	384.		Föllinge	391	
och	392	ligger	ca	0,4	km	från	varandra	vid	stranden	av	Hårkan.	Både	är	ovala	
boplatsvallar	som	ligger	på	isälvssediment	med	omkringliggande	morän.	Föllinge	384	
ligger	vid	stranden	av	Helgsjön	på	isälvssediment	med	morän	kring.	Rund	boplatsvall.	

Nr	12	som	är	Offerdal	430	ligger	inom	Långan	1	lokalen.	Det	är	en	oval	boplatsvall	som	
ligger	på	isälvssediment	med	omkringliggande	morän.		

Nr	13	som	är	Nyhem	123:1	ligger	vid	stranden	vid	Håvdsjön	på	morän.	Oval	boplatsvall.	

Nr	14	som	är	Nyhem	134:1	ligger	på	stranden	vid	Storselet	en	bit	från	storselforsen	på	
isälvssediment	med	morän	kring.	Oval	boplatsvall.	

Nr	15	som	är	Hällesjö	192:2	ligger	på	en	udde	vid	Lungsjön	på	morän.	Specificerar	ej	
formen.	
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Nr	16	som	är	Ytterhogdal	340	är	gränsfall	om	den	ligger	inom	området.	Rektangulär	
boplatsvall	som	ligger	vid	stranden	av	Fåssjön	på	grovmo‐grus	med	omkringliggande	
morän.		

Nr	17	som	är	Stensele	531:1	ligger	inom	Gråtanån	lokalen	och	är	en	rund	boplatsvall.	
Den	ligger	vid	en	å,	utmed	en	tjärn	eller	något	liknande	som	rinner	ut	till	ån,	ser	det	ut	
som,	som	rinner	till/från	Renbergssjön	och	ligger	på	isälvssediment/morän.	

Nr	18	–	21	är	märkta	SoH.	De	är	märkta	så	i	listorna	jag	fått	från	museet,	jag	har	inte	
kunnat	se	vilken	lokal	de	tillhör	då	de	saknar	Raä	nr	jag	kan	söka	efter	dem	med.	Jag	har	
inte	kunnat	se	dem	på	kartorna	jag	fått	då	de	inte	skiljer	sig	från	andra	redan	av	
Lundberg	etablerade	lokaler	och	de	bör	därmed	ligga	inom	dessa.				

I	denna	del	kommer	jag	att	ta	upp	vad	jag	kommit	fram	till,	främst	utifrån	de	
granskningar	jag	gjort	av	nyfynden	och	hur	de	passar	in	i	spridningsbilden	av	de	
boplatsvallar	som	Åsa	Lundberg	utgick	ifrån.	Det	är	dock	viktigt	att	ta	upp	ännu	en	gång	
att	Västernorrland	utgör	en	liten	lucka	då	jag	saknar	fynd	som	ännu	inte	lagts	in	i	FMIS	
från	det	länet.	Jag	har	dock	fått	det	kompletterat	från	skog	och	Historia	vad	gäller	
Västerbotten,	och	Jämtland	bör	vara	i	stort	sett	komplett	då	de	ska	ha	fått	bidrag	att	föra	
in	alla	fynd	i	FMIS.	En	annan	felkälla	är	något	som	dök	upp	när	jag	satt	och	gick	igenom	
kartorna	med	min	handledare.	Han	pekade	ut	två	platser	med	boplatsvallar	som	inte	
fanns	med	innan	och	vid	närmare	undersökning	såg	vi	att	anledningen	var	den	att	de	
ligger	under	kategorin	”boplats”	i	FMIS.	Denna	kategori	har	jag	inte	gått	igenom	då	det	
är	en	sådan	enorm	mängd	andra	fornlämningar	som	förts	in	under	den	kategorin	och	jag	
skulle	aldrig	hinna	med	att	gå	igenom	de	alla	och	se	vilka	som	egentligen	är	
boplatsvallar.	Detta	utgör	ett	problem	för	både	mig	och	andra	som	vill	göra	liknande	
undersökningar,	att	de	fornlämningar	vi	vill	ha	reda	på	läggs	in	under	dessa	typer	av	
kategorier	som	helt	enkelt	är	för	stora	för	att	kunna	gå	igenom	när	man	letar	något	
specifikt.	Tack	vare	muntlig	information	av	min	handledare	Thomas	Larsson	har	jag	
därmed	kunnat	föra	in	Ramsele	183	och	Ramsele	37:2.		

Jag	har	utgått	ifrån	listor	som	Västerbottens	museum	förberedde	inför	en	utställning	
2007	av	boplatsvallar.	Dessa	har	jag	efteråt	kompletterat	genom	att	jag	gått	igenom	
kategorin	”boplatsvallar”	i	FMIS	i	länen	Jämtland	och	Västernorrland.	Erik	Sandén	sade	
att	Västerbotten	som	museet	har	bra	koll	på	är	i	stort	sett	komplett	bortsett	från	
möjligen	någon	boplats	vid	Laisälven.	Jag	har	utelämnat	vallar	som	inte	är	säkra,	inte	
beskrivs	bra	nog,	eller	inte	är	av	samma	typ	som	Lundberg	utgår	ifrån.		

Alla	nyfynd	av	boplatsvallar	är	införda	på	kartan	ungefärligt,	jag	har	inte	mätt	korrekta	
avstånd	mm.	Det	finns,	vad	jag	kunnat	få	fram	av	informationen	jag	har,	fem	nyfynd	av	
boplatsvallar	som	inte	är	utsatta.	Dessa	förhåller	sig	inom	redan,	av	Lundberg,	utsatta	
lokaler,	varför	jag	inte	prickat	in	dem	på	kartan.	Dessa	”Skog	och	Historia”	fynden	har,	
vad	jag	förstått,	inte	än	förts	in	i	FMIS,	varför	jag	saknar	Raä	nr	och	därmed	har	inte	
kunnat	kolla	på	deras	läge	i	landskapet	och	vad	för	jordart	den	ligger	på.			

Vid	första	anblick	är	det	inget	nyfynd	som	direkt	skiljer	sig	från	de	andra,	de	förhåller	sig	
vid	vattensystemen	precis	som	de	andra	boplatsvallarna(se	fig.4).	Det	finns	dock	vissa	
som	ligger	så	pass	avskilt	att	de	skulle	behöva	utgöra	egna	byar	och	detta	får	även	en	
intressant	företeelse	när	man	ser	till	hur	de	i	sådana	fall	skulle	utgöra	regionala	band.	I	
Jämtland	finns	en	sträcka	med	tre	nyfynd	som	tillsammans	skulle	utgöra	ett	eget	
regionalt	band	då	de	ligger	precis	mitt	emellan	2	tidigare	uppmätta	regionala	band	från	
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Lundbergs	avhandling	samt	att	de	förhåller	sig	ungefär	inom	ca	35	km	från	varandra	
vilket	är	det	avstånd	de	flesta	har	till	sin	närmsta	granne	vilket	Lundberg	använt	när	hon	
ordnat	de	regionala	banden.	De	ligger	ovanför	Rätan/Strången/Fäningen	och	nedanför	
Ammerån/Mörtsjön.	De	skulle	kunna	ha	utgjort	ett	regionalt	band	med	
Rätan/Strången/Fäningen	och	blivit	lite	av	en	motpol	mot	Hoting	området,	de	har	alla	
vattensystem	som	skulle	kunnat	underlätta	med	deras	kontakter,	och	området	skulle	
inte	vara	särskilt	mycket	större	än	Hoting	området.		

En	annan	syn	på	det	skulle	vara	att	13	och	14	som	har	ganska	bra	kontakter	via	
vattensystemen	med	Rätan/Strången/Fäningen	utgjorde	ett	regionalt	band	medan	15	
som	har	en	bättre	kontakt	via	vattensystemet	som	anknyter	till	Ammerån/Mörtsjön	
utgjorde	ett	regionalt	band	med	dem.		Detta	är	nu	bara	spekulationer	från	min	sida	och	
lite	om	hur	man	kan	tänka	kring	dessa	nyfynd	och	hur	de	bör	passa	in	i	bilden.	Åsa	
Lundberg	har	utgått	från	2	analyser	när	hon	fört	ihop	byarna	i	regionala	band,	vilket	jag	
tidigare	nämnt,	dessa	är	en	nearest	neighbour	analysis	och	att	hon	satt	in	byarna	i	ett	
dendrogram.	Nearest	neighbour	gav	henne	ett	medelavstånd	som	byarna	oftast	har	
mellan	varandra,	ungefär	35	km,	även	om	det	finns	de	som	har	kortare/längre	mellan	
varandra,	och	dendrogrammet	visade	vilka	som	tidigast	bör	ha	haft	kontakter	med	
varandra	baserat	på	avstånd.		Dessa	analyser	är	tyvärr	för	svåra	för	mig	att	utföra	och	
alltför	tidskrävande	samt	att	det	inte	riktigt	är	vad	jag	från	början	tänkt	med	denna	
uppsats.	Jag	kommer	dock	diskutera	detta	resultat	utifrån	ungefärligt	avstånd	de	har	till	
andra	byar	och	hur	de	förhåller	sig	till	vattensystemen	som	spelar	en	stor	roll	vid	
kontakter	och	navigering	i	landskapet.		

Åsa	Lundberg	talar	även	om	formen	på	dessa	vallar	och	diskuterar	kring	de	daterade	
vilken	som	är	vanligast	och	vilken	som	kan	varit	den	tidigaste.	Jag	gick	därför	igenom	
formerna	på	nyfynden	och	från	vad	jag	kan	se	bland	dessa	är	den	ovala	formen	vanligast	
och	de	rektangulära	och	runda	är	det	lika	många	av.	9	ovala	boplatsvallar	och	4	runda	
samt	4	rektangulära	från	vad	jag	kunnat	se.	Då	det	saknas	dateringar	från	de	flesta	säger	
detta	oss	dock	inget	särskilt,	jag	tyckte	dock	att	det	kunde	vara	intressant	att	ta	upp.	
Lägger	vi	dessa	till	Åsa	Lundbergs	siffror	får	vi	att	det	finns	39	ovala,	38	runda	och	22	
rektangulära.	Man	ska	dock	ha	i	åtanke	att	det	finns	vissa	som	inte	specificerat	formen	
på	vallarna	de	inventerat	samt	att	vissa	är	boplatsområden	där	jag	inte	vet	hur	många	
vallar	det	finns.	Vissa	av	dessa	är	sådana	som	varit	med	i	Lundbergs	avhandling	tidigare	
och	vissa	är	nyfynd.		

Skulle	vi	ta	och	gå	igenom	hur	nyfynden	ligger	på	kartan	så	förstärks	det	regionala	
bandet	i	Hoting	området,	samt	Långan	och	Torvsjöån/Visjön.	Nr	2	som	är	SoH	bör	kunna	
passas	in	i	Laisälven/Sandsjön/Tjikkiträsk	medan	Nr	7	som	är	Kall	599:1	får	utforma	ett	
eget	regionalt	band	för	stunden,	möjligen	kan	nya	fynd	kanske	visa	på	kontakter	ner	mot	
Ottsjön.	Nr	1	bör	ha	haft	kontakter	mot	Svanfors	och	jag	skulle	därmed	vilja	sätta	ihop	
de	två	till	ett	regionalt	band,	det	är	dock	inte	omöjligt	att	de	haft	kontakter	upp	mot	
Laisälven.	Nr	3,	som	är	Stensele	531:1,	befinner	sig	i	en	otroligt	intressant	position	mitt	
emellan	två	regionala	band.	Man	skulle	kunna	fråga	sig	om	de	placerade	sig	där	för	att	
kunna	söka	hjälp	om	det	skulle	behövas	och	därmed	ha	två	band	utmed	sig	att	söka	hjälp	
från.	Den	ligger	aningen	närmare	Rusksele/Siksele/Lyckträsket	så	skulle	man	sätta	den	
inom	ett	regionalt	band	skulle	jag	placera	den	där.	Nr	4	som	är	Välpnäsudden	är	lite	av	
ett	dilemma.	Närmaste	grannen	är	Lyckträsket	eller	Siksele,	troligen	det	förra,	men	
avståndet	är	aningen	för	långt	för	att	jag	skulle	vilja	sätta	den	inom	det	regionala	bandet	
och	jag	skulle	därmed	vilja	låta	den	utforma	ett	eget	regionalt	band,	det	är	inte	helt	
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omöjligt	att	det	dyker	upp	fler	boplatsvallar	i	området.	Nr	9	ligger	inom	Storån	lokalen,	
vallarna	som	utgör	nr	10	ligger	inom	Vängelälven	och	nr	11	och	12	inom	Långan	1.	Nr	7	
och	8	kopplas	även	de	till	Vängelälven	lokalen.		

Nr	16	som	då	är	gränsfall	för	om	den	hamnar	inom	området	skulle	i	detta	fall	få	utgöra	
en	egen	lokal	i	sådana	fall.	Även	om	avståndet	till	Rätan/Strången/Fäningen	är	inom	det	
medeltal	som	Lundberg	pratar	om	så	ser	jag	det	som	mer	troligt	att	den	haft	kontakter	
med	vallar	som	ligger	efter	systemen	söder	om	den.		

Allt	det	jag	nämnt	är	baserat	utifrån	vad	jag	ser	på	avstånd	och	vattensystemen	på	
kartan	jag	lånat	från	Lundbergs	avhandling.		

6.	Slutdiskussion	

Så	har	vi	kommit	till	slutdiskussionen.	Under	min	granskning	av	forskningsläget	kring	
boplatsvallarna	har	det	uppkommit	en	del	intressanta	företeelser	värda	att	ta	upp.	Till	
att	börja	med	skulle	jag	vilja	diskutera	källäget	och	allt	som	anknyter	till	detta,	vilket	jag	
även	nämnt	några	gånger	i	uppsatsen.		

Vad	gäller	min	uppsats	så	baseras	kartbilden	jag	tagit	fram	med	nyfynd	på	listor	som,	
bland	andra,	Erik	Sandén	från	Västerbottens	museum	ordnade	inför	en	utställning	2007.	
Dessa	har	jag	sedan	kompletterat	via	FMIS	och	kategorin	”boplatsvallar”	från	Jämtland	
och	Västernorrlands	län.	Västerbotten	har	Västerbottens	museum	och	”Skog	och	
Historia”	bra	koll	på,	det	kan	vara	någon	boplatsvall	vid	Laisälven	som	inte	är	med	sade	
Erik,	men	bilden	som	illustreras	här	representerar	nyfynden	i	dagsläget	väldigt	bra.		

Jag	har	inte	tagit	med	de	vallar	som	har	för	vag	information,	är	osäkra	eller	kustbundna.	
De	jag	tagit	med	är	av	den	typ	som	beskrivs	i	Lundbergs	avhandling.	Trots	att	jag	gått	
igenom	kategorin	”boplatsvallar”	så	finns	det	vallar	som	lagts	in	under	andra	kategorier	
i	FMIS	som	jag	därmed	inte	har	kunnat	få	tag	på	då	jag	skulle	få	spendera	en	enorm	
mängd	tid	på	att	gå	igenom	kategorier	som	”skärvstenshögar”	eller	”boplats”	då	jag	
kunnat	se	i	listorna	som	förbereddes	tidigare	att	det	finns	faktiska	vallar	som	ligger	
under	dessa	kategorier.	Via	muntlig	information	från	min	handledare,	bland	andra,	så	
har	jag	kunnat	få	tag	på	en	del	av	dessa	vallar,	Ramsele	183	ligger	t	ex	under	kategorin	
”boplats”.	Det	är	tack	vare	deras	personliga	erfarenhet	som	de	har	kunnat	tas	med	i	
denna	granskning.		

Det	är	ett	enormt	problem	för	liknande	granskningar	att	fornlämningar	antingen	buntas	
ihop	under	en	kategori	såsom	”boplats”,	och	sedan	inte	även	kopplas	samman	med	
andra	kategorier,	eller	att	de	hamnar	under	kategorier	som	”skärvstenshög”,	detta	beror	
dock	nog	mer	på	informationen	som	inventerarna	införskaffat.	

En	annan	punkt	att	ta	upp	är	fångstgroparna.	Det	är	ett	ämne	uppe	för	debatt	än	idag.	
Vad	jag	kunnat	se	i	och	med	den	lilla	granskningen	jag	gjort	är	att	mycket	är	centrerat	
kring	dateringarna	av	dessa	och	de	metoder	som	används.	Man	litar	inte	på	hur	säker	en	
viss	dateringsmetod	är	och	då	olika	dateringsmetoder	ger	olika	utfall	ger	de	även	olika	
bilder	av	dateringarna	av	dessa	gropar.	Det	skulle	därmed	vara	värt	att	göra	en	form	av	
studie	där	man	försöker	utveckla	en	säker	metod	som	man	håller	med	om	är	den	bästa	
för	att	undersöka	och	datera	dessa	fångstgropar.		

Jag	skulle	utifrån	det	lilla	jag	nu	sett	av	debatten	kring	detta	vilja	säga	att	det	är	svårt	att	
säga	huruvida	fångstgropar	varit	använda	i	samband	med	boplatsvallarna.	Det	går	inte	
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att	förneka	att	det	finns	fångstgropar	som	dateras	till	denna	period	frågan	är	då	i	vilken	
utsträckning	man	i	sådana	fall	använt	dem.	För	min	del	skulle	jag	vilja	se	fler	daterade	
fångstgropar	och	gärna	med	en	metod	som	man	verkligen	håller	med	om	att	det	är	en	
som	är	det	bästa	tillvägagångssättet	för	att	datera	dessa	fångstgropar.			

Vad	gäller	det	sista	jag	tänkte	ta	upp,	den	nya	bilden	av	boplatsvallar	i	Norrlands	inland,	
så	skulle	jag	vilja	säga	att	dessa	nyfynd	till	stor	del	stärker	Lundbergs	teori	samtidigt	
som	den	indikerar	en	förändring	vad	gäller	de	regionala	bandens	nyttjandeområden.	
Alla	nyfynd	har	samma	typ	av	läge	i	landskapet	som	Lundberg	tar	upp,	dvs.	vid	stränder	
och	på	uddar,	de	ligger	på	samma	typ	av	mark	–	de	som	jag	fått	fram	denna	information	
på	vill	säga	–	och	de	som	har	blivit	undersökta	har	samma	typ	av	fyndmaterial.		

Många	nyfynd	förhåller	sig	inom	eller	i	närheten	av	tidigare	lokaler,	detta	kan	bero	till	
viss	del	på	att	man	inventerat	områden	där	man	vet	sedan	tidigare	att	det	funnits	
boplatsvallar	och	därmed	finns	en	chans	att	man	kan	finna	fler	i	närheten.			

Välpnäsudden,	nr	4	på	kartan,	ser	ut	att	ligga	lite	avsides	mot	för	de	andra	som	ligger	
kring	de	vattensystem	som	Lundberg	ritat	in	men	från	vad	jag	kunnat	läsa	på	nätet	så	
verkar	det	finnas	ett	åsystem	eller	liknande	där	man	kan	ta	sig	fram	långa	sträckor	kring	
just	Välpnäsudden	vilket	därmed	skulle	möjliggöra	för	kontakter	via	vattnet	med	andra	
närliggande	boplatsvallar.		

Även	om	detta	stärker	Lundbergs	teori	kring	boplatsvallarna	finns	det	en	del	som	ser	ut	
att	skilja	sig	mot	för	vad	hennes	avhandling	visade	på.	I	och	med	undersökningarna	av	
Ramsele	183	och	Ramsele	37:2	så	visar	dateringarna	på	att	man	använt	denna	typ	av	
boplatsvall	längre	än	vad	Åsa	Lundberg	kunde	se	i	sitt	material.	Man	ser	ut	att	ha	använt	
dem	fram	till	och	med	2000	BC	i	varje	fall.	I	Raä	183	fick	man	dateringen	från	älgben	i	
vallen	och	i	Raä	471	fick	man	det	från	en	spets	av	Sunderøy	typ,	vilken	dateras	till	kring	
2000BC	–	1900	BC,	som	man	fann	från	golvytan.		

De	regionala	banden	tidigare	etablerade	av	Lundberg	skulle	i	detta	fall	behöva	justeras	
vad	gäller	deras	storlek	och	nyttjandeområden	samt	skulle	man	även	behöva	lägga	till	
ett,	kanske	något	till,	nytt	regionalt	band	då	Kall	599:1	t	ex	befinner	sig	för	långt	bort	
från	närliggande	lokaler	för	att	kunna	kopplas	samman	som	ett	regionalt	band	utifrån	
Lundbergs	resonemang.			

Mer	kan	jag	inte	säga	utifrån	vad	jag	samlat	in	i	och	med	denna	uppsats.	Jag	förväntade	
mig	lite	annorlunda	resultat	och	större	förändringar	men	jag	är	inte	på	något	sätt	
missnöjd	med	utfallet.	Jag	ångrar	till	viss	del	att	jag	inte	gjorde	mer	i	uppsatsen	men	
samtidigt	ville	jag	inte	spreta	ut	för	mycket	utan	hålla	det	fokuserat	på	frågeställningen.	
Jag	limiterade	mig	ganska	mycket	då	jag	förväntade	mig	större	förändringar	av	bilden	
men	när	jag	väl	gått	igenom	allt	och	fått	kartorna	så	var	det	inte	så	pass	som	jag	
förväntat	mig	och	det	fanns	inte	tid	över	till	mycket	annat.		

Jag	hoppas	detta	på	något	sätt	har	varit	någorlunda	upplysande	och	att	jag	någon	dag	
möjligen	kan	återvända	och	arbeta	mer	med	detta	ämne	då	jag	finner	det	mycket	
intressant.	
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8.	Bilagor	

Bilaga	1	

(Kartöversikt	över	boplatsvallar,	röda	trianglar,	och	fångstgropar,	blåa	prickar,	i	Västerbotten,	Jämtland	
och	Västernorrland,	baserat	på	listor	ordnade	till	en	utställning	av	Västerbottens	museum	2007.	Dessa	är	
därmed	inte	kompletterade	av	mig	vad	gäller	vallar	i	Jämtland	och	Västernorrland.	Kartan	gjord	av	Erik	
Sandén)	
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Bilaga	2	

(Kartöversikt	över	boplatsvallar,	röda	trianglar,	och	fångstgropar,	blåa	prickar,	i	Västerbotten.	Baserat	på	
listor	ordnade	till	en	utställning	av	Västerbottens	museum	2007,	kartan	gjord	av	Erik	Sandén.)		
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Bilaga	3	

(Kartöversikt	över	boplatsvallar,	röda	trianglar,	och	fångstgropar,	blåa	prickar,	i	Jämtland.	Baserat	på	
listor	ordnade	till	en	utställning	av	Västerbottens	museum	2007,därmed	inte	kompletterad	av	mig	efteråt.	
Kartan	gjord	av	Erik	Sandén.)		
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Bilaga	4	

	

(Kartöversikt	över	boplatsvallar,	röda	trianglar,	och	fångstgropar,	blåa	prickar,	i	Västernorrland.	Baserat	
på	listor	ordnade	till	en	utställning	av	Västerbottens	museum	2007,därmed	inte	kompletterad	av	mig	
efteråt.	Kartan	gjord	av	Erik	Sandén.)	


