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FÖRORD 
Anders Huggert 

Den skrift som här föreligger, upptar olika stu-
dier kring övre Norrlands forntid och medeltid, 
varvid författarna i nästan samtliga fall utgår 
från fältundersökningar som utförts inom ramen 
för Västerbottens museums projekt »Arkeologis-
ka undersökningar vid reglerade sjöar och vatten-
drag i Västerbottens län». 

Projektet i'gångsattes 1975 på Landstingets 
uppdrag och efter en samfälld motion från in-
landskommunerna Dorotea, Vilhelmina, Stor-
uman och Sorsele. Det har bekostats av Arbets-
marknadsstyrelsen och Västerbottens museum. 
Det gällde för museet att genom inventeringar 
och utgrävningar inhämta kunskap om det för-
vånansvärt omfattande och till största delen för-
ut okända fornlämningsbestånd som frilagts och 
alltmer förstörts till följd av stranderosion efter 
vattenkraftsutbyggnad. Två här återgivna kartor 
ger exempel på den förändring regleringarna här-
vidlag inneburit. 

ökad kunskap och medvetenhet om fomläm-
ningsbeståndet i Norrlands inland betyder natur-
ligtvis mycket både för forskningen som sådan 
och för den antikvariska verksamheten. Det är 
utifrån detta kunskapsunderlag nästan hela den 
8.000 år långa tidsföljden av mänsklig verksam-
het i området tecknas och de antikvariska beslu-
ten skall tas. 

Registreringar gjorda vid forn-
minnesinventering av Maksjön 
och Varris stränder inför regle-
ring dr 1958. 

0 1km 

1 

Fältarbete har utförts inom området Ormsjön-
Avaträsksjön i Dorotea, Kultsjön-Stalonsjön-
Malgomaj-Insjön-Stängsjön-Grundsjön-V arris 
-Maksjön-Volgsjön och Vojmsjön i Vilhelmina 
samt överuman-Gardiken-U mnässj ön-Stor-
uman och Juktåns lopp mellan Gunnam och 
Askilje i Storumans kommun. Även vissa icke 
regleringsskadade områden har i jämförande syf-
te undersökts. Påträffade fornlämningar har in-
rapporterats till rikets fomlämningsregister. V ar-
je utgrävning har redovisats i en särskild, maskin-
skriven rapport. Fyndmaterialet förvaras i Väs-
terbottens museum. 

Det är många som på något sätt bidragit till 
projektets genomförande, och Västerbottens mu-
seum har förvisso att med tacksamhet erinra om 
dessa goda medhjälpares insats. 

Boken tillägnas Västerbottens förste landsan-
tikvarie, fornforskaren Gunnar Westin. Härige-
nom vill Västerbottens läns hembygdsförbund 
och Västerbottens museum visa sin uppskattning 
av den gedigna insats Westin under lång tid gjort 
i länet, Även efter sina landsantikvarieår har 
Gunnar Westin visat ett tacknämligt intresse för 
Västerbottens kulturella liv och arbete. 

Registreringar gjorda vid forn-
minnesinventering av den reglera-
de Maksjön och Varris erosions-
zon. Streckad strandlinje anger 
naturligt vattenstdnd före regle-
ring dr 1958. Heldragen strand-
linje anger dämningsgräns. 

I 
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Gunnar Westin föddes den 21/6 1914 i Skellefteå. 
1945 avlade han filosofie licentiat examen vid Stockholms 
universitet. 1946-65 var han verksam som landsantikvarie 
i Västerbottens län, samt intendent vid Västerbottens läns 
museum. Bland många andra uppdrag märkes också Gunnar 
Westin som föreståndare för Folkmåls-och folkminnesunder-
sökningar i övre Norrland, under åren 1954-66,chef för stat-
lig försökverksamhet vid Riksutställningar 1965-76 samt 
1976-80 vid Stiftelsen Riksutställningar. 

Fångstgropsystem i Solberg, Tärna sn. Statsgeologen, professor Gösta Lundqvist mäter upp en profil, 
medan Gunnar Westin antecknar. Juli 1951. Foto: Sture af Ekenstam. 



Naturgeografisk och paleobotanisk undersökning 
vid Vojmsjön 
Jan-Erik Wallin 

Abstract 
, The vegetational history of the area around the outlet of the Lake Vojmsjön, Väs-
terbotten, NW Sweden, was studied by pollen analysis. The studies of physical geo-
graphy were concentrated to investigations concerning geomorphology, bedrock, 
soil types and climatology. The investigations took place in connection with 
archaeological excavations. 

The samples for pollen analysis were taken in a 340 centimetre deep mire in the 
vicinity of the outlet of the Lake Vojmsjön. Slide preparations for the pollen ana-
lyses followed standard methods (Assarsson and Granlund 1924, Erdtman 1934). 
Dating of the peat core was done by C-14 measurements on four levels. Analyses of 
peat stratigraphy and ignition on loss have been made. 

The peat profile covers a period of about 8000 years. Scots pine and birch have 
been the dominating tree species during the entire period, however, also alder was 
rather common during the atlantic period (ca 7500-5000 C-14 years BP). 
Decidious trees, as elm and hazel, were sparsely represented during the atlantic 
period. Spruce colonized the area about 2300 C-14 years BP. 

No obvious signs of human influence on the vegetation during the postglacial 
period has been observed in the pollen diagram. 

Geomorfologi 
Vojmsjön ligger geomorfologiskt sett inom berg-
kullslätten och förfjällområdet. Med bergkull-
slätt menas ett område där det mellan berg och 
kullar finns stora sammanhängande slättytor 
(Wallen et al 1965). 

Området kring Vojmsjöns och Gråtanåns ut-
lopp kännetecknas av små nivåskillnader, land-
ytans brutenhet är mellan O och 25 meter. Inom 
forfjällområdet, väster om utloppet, är landytans 
brutenhet mellan 150 och 200 meter (landytans 
brutenhet = nivåskillnaden mellan lägsta och 
högsta punkt i terrängen; Wa:llen et al 1965). 

Tre högre berg finns omkring Vojmsjöns ut-
lopp: östra Sjulsberget (660 mö h), Luspberget 
(670 mö h) och Tångberget (580 mö h), se figur 
1. I sydöst utbreder sig ett större flackt område, 
som ligger på nivån 415-417 mö h, med riklig fö-
rekomst av torvmarker. 

Gråtanån, som mynnar i Vojmån, rinner i dal-
gången mellan Sjulsberget och Tångberget. Vojm-
sjöns utlopp ligger i Tångbergets och Luspbergets 
dalgång (fig 1). Själva Vojmsjön är en hela 6,5 
mil lång sjö, som har sin början långt inne i fjäll-
kedjan. Vojmsjön omges av höga berg och fjäll. 

Vojmån som avvattnar Vojmsjön rinner i syd-
östlig riktning och mynnar ut i Volgsjön ca 3 mil 
söderut, vid Vilhelmina tätort. 

Berggrunden 
I östra delen av Vojmsjön består berggruden av 
grovporfyrisk Revsundsgranit. Gränsen mellan 
den,kambriska alunskiffern och urberget (grani-

0 

Luspberget 

• skarvstensvallar 
(i!) fdngstgropar 
[J grus 

Tdngberget 
2 km 

Fig.1. Karta över skärvstensvallama vid Vojmsjön, Grdtanån. 

ten) går cirka en mil väster om. Tresund. Alun-
skifferstråket är endast cirka en mil brett. Väster 
om detta finner man sparagmiter och kvartsiter. 
Längst i nordvästra ändan av Vojmsjön finns ett 
område med gabbro, diorit och amfiboliter (Ga-
velin & Kulling 1955). 

Alunskiffern är kalkrik och kan därför ge ve-
getationen en artrikare sammansättning än vad 
som finns på urbergsområdet. 
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Isrecessionen inom Vojmsjö-området 
Isrecessionen har gått i nordvästlig riktning, allt-
så i ungefär samma riktning som Vojmsjöns dal-
gång. Vojmsjö-området blev isfritt för ca 8 .500 år 
sedan (Wallen et al 1965). Vojmå-åsen som bil-
dades under isrecessionen har sin början vid 
Vojmsjöns utlopp. Denna ås sträcker sig ned till 
Åsele (ca 8,5 mil sydöst). 

Jordarter 
En ingående jordartskartering utfördes i området 
kring Vojmsjöns utlopp (figur 2). Alla jordarter 
är bestämda på ytan. Följande jordartsindelning 
har använts: 
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Fig.2. Topografisk karta över Vojmsjöns och Gråtanåns 
utlopp. Höjdkurvorna har 10 m' s ekvidistans. 
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I området kring utloppet finns det mäktiga 
grusformationer. Vojmsjön däms upp av detta 
material. Ett åssystem sträcker sig nedåt i dal-
gången. . 

Moränmaterialet finns på dalgångens sluttning-
ar. Moränen är till större delen normalblockig. 
Uppe på bergstopparna finns det kala hällar (berg 
i dagen). Torvmarkemas utbredning koncentre-
ras till dalgångens botten. Större sammanhängan-
de myrmarker förekommer sydöst om utloppet 
av Vojmsjön. 

Finsediment (mo) finns på några få ställen. 
• Dessa områden är till större delen uppodlade. 

Finsediment förekommer även i små svackor el-
ler andra skyddade lägen i terrängen. Dessa fin-
sedimentförekomster är oftast mycket begränsa-
de till storlek, ca 10-100 kvadratmeter. 

Enligt Granlunds (1943) jordartskarta finns 
grusmaterial vid Tresund samt på några små hol-
mar mellan Tresund och Vojmsjöutloppet. Vid 
Tresund finns det stora trädlösa torvmarker. 

Vattenregleringens inverkan på arkeologiska 
fyndlokaler 
Inom själva Vojmsjön har vattenregleringsarbe-
ten utförts under början av 1950-talet, då en 
regleringsdamm byggdes vid utloppet. Utloppet 
har flyttats och Vojmsjöns vattenyta regleras, 
extremvariationerna på vattennivån är mellan 
409,6 och 417 ,6 mö h. Den gamla vattennivån 
låg på 413 mö h. Vattenytan i det gamla utlop-
pet har sänkts med ca 6 meter. 

Vattenregleringen i Vojmsjön gör att vissa 
stränder med erosionsbenäget material eroderas 
kraftigt, med följd att strandlinjen förflyttas in~ 
åt land. Enligt Sundborg (1977) utbildas i gru-
siga-sandiga sediment ett nytt strandhak och ett 
nytt strandplan. 10-20 meters strandreträtt un-
der en tioårsperiod kan förekomma. Många av 
de arkeologiska fyndlokalerna, stenåldersboplat-
ser, ligger på det erosionsbenägna materialet och 
är därför i farozonen för att spolas bort av vatt-
net. Stranderosionen är markant än idag, ca 30 
år efter påbörjad reglering. 

Klimat 
Vojmsjöområdet hör till Nordsveriges fjäll- och 
höglandsområde, med typiska drag såsom låg 
sommartemperatur samt maritimt inflytande un-
der vintern. Arsnederbörden är mellan 600 och 
700 mm och årsmedeltemperaturen -1 grad C. 
Medeltemperaturen för juli ligger vid +13 - +14 
grl!d~!. P .och för jl:!nuari vid -11 - -12 g!'.ader C_,_ 
Antalet dagar med snötäcke är omkring 180, och 
snötäckets medeldjup (31 jan) ligger mellan 60 
och 70 cm. Vegetationsperiodens längd är ca 150 
dygn (alla värden enligt Angström 1974). 

PALEOBOT ANISK UNDERSÖKNING VID 
VOJMSJONS UTLOPP 
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Syftet med den paleobotaniska undersökningen 
var att få fram den regionala vegetationsutveck-
lingen efter den senaste istiden. Vojmsjöns ut-
lopp utvaldes som provtagningsplats på grund av 
den rika förekomsten av arkeologiska fyndlokå.-
ler. Förekomsten av lämpliga torvmarker för pol-
lenanalys hade också stor betydelse till valet av 
provtagningsplats. 
• Jag vill tacka professor-Bengt Pettersson vid 
Institutionen för ekologisk botanik för att ha 
ställt institutionens lokaler och teknisk utrust-
ning till förfogande under analysarbetet. Värde-
full handledning har jag fått av fil dr Roger 
Engelmark, fil dr Ingemar Renberg samt av 
forskningsass Ulf Segerström. 

Nutida vegetation 
Växtgeografiskt sett hör undersökningsområdet 
till den norra boreala zonen (Ahti, Hämet-Ahti & 
Jalas 1968), eller till norra barrskogsregionen 
_(Sfärs 1967). _ _ 

Blandskog med gran Picea abies (L.), björk 
Betula spp (L.) och tall Pinus sylvestris (L.) ut-
breder sig på moränmarkerna inom undersök-
ningsområdet. Rena tallskogar finns på grusma-
terial (åsmaterial). Skogstyperna (Ebeling 1978) 
är frisk lingonristyp-blåbärsristyp i blandskogar-
na och torr lavristyp-frisk lavristyp i de rena 
tallskogarna på grusåsen. Enstaka bestånd av grå-
alAlnus incana (L.) och aspPopulus tremula (L.) 
finns inom undersökningsområdet. 

Myrmarkerna består till större delen av bland-
myrar, som kännetecknas av att både mosse och 
kärrpartier förekommer (jfr Sjörs 1967). På 
blandmyrarna kan spridda »martallar» förekom-
ma. Men även helt trädlösa myrar förekommer. 
Buskskiktet representeras av dvärgbjörk Betula 
nana (L.) och vide Salix spp (L.). Dvärgbjörken 
växer mycket rikligt på vissa myrar. Vide före-
kommer på blötare och näringsrikare partier i 
närheten av fastmark. 

De vanligaste arterna i fältskiktet är kråkbär 
Empetrum hermaphroditum (L.), ljung Calluna 
vulgaris (L.), hjortron Rubus chamremorus (L.), 
rundsileshår Drosera rotundifolia (L.) samt flera 
starrarter, bl a Carex aquatilis (Wahlenb.), C. 
rostrata (Stakes.) och C. pauciflora (Lightf.). 
Dessa växter är typiska för fattigkärr (Sjörs 
1967). 

I bottenskiktet är vitmossor, Spaghnum ne-
moreum och S: fuscum, förhärskande och de är 
även de viktigaste torvbildande växterna i nutid. 

Metoder 
Fältarbetet med provtagning och översiktlig ve-
getationskartering utfördes under augusti 1979. 
Myren som valdes till provtagningsplats djupkar-
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terades (figur 3). Tre stycken parallella torvpro-
filer togs på det djupaste stället med en rysk torv-
borr med 5 cm bred kanna (Tolonen 1968). 

Proverna inneslöts genast i aluminiumfolie för 
att minska föroreningsrisken av pollen och spo-
rer från den nutida vegetationen. Fyra prover för 
C 14-datering togs ut från torvprofilen. För att 
få ihop tillräckligt med material för analyserna 
behövdes material från två parallella profiler. 

Torvproverna som togs ut för pollenanalysen 
behandlades i laboratoriet enligt acetolysmeto-
den (Erdtman 1934). Provet längst ned (nr 1) 
behandlades även med fluorvätesyra för att av-
lägsna mineralpartiklar ( enl Assarsson & Gran-
lund 1924). För varje nivå räknades ca 500 träd-
pollen (arboreal pollen). 

Följande bestämningslitteratur för pollen an-
vändes: Erdtman, Berglund & Praglowski (1961), 
Fregri & !versen (1964) och Moore & Webb 
(1978). Även referenspreparat användes vid ana-
lysarbetet. 

Bestämning av askvikt gjordes på samtliga pol-
lenanalyserade nivåer. Askvikt utnyttjas vid be-
stämning av torvtillväxt och torvtyp. 
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Pollendiagrammens konstruktion 
I pollendiagram 1 redovisas följande: 

datings B.P. = C 14-dateringar, redovisade 
år före 1950 

depth (cm) = djup i cm 
stratigraphy = stratigrafi ( =olika torvtyper) 
zones = klimatzoner 
arboreal pollen = trädpollen 
hemerophilous 
pollen = pollen från växter som kan 

ha gynnats av människan 
local pollen = pollen från växter som har 

dålig pollenspridning och 
som ger en bild av den lokala 
vegetationsutvecklingen 

spores = sporer från vitmossor, orm-
bunkar, lummer och fräken-
växter 

ashweight = askvikt, mängden oorganiskt 
material i torven 

Fig. 3. Djupkarta. A visar stället där torvprofilen togs. 

;00 
;4() 
;OO 
;'\.O 
;'l.0 
1,0 
;<,O 

...... 
.... ~" ... ) ": 

1,0 25 ;1'>0 '\. 10 

;oo......_.,o 100 
30 

1,0 --· 80 i--

;OO ;IIO 50 
;'l.O \>O 
;00 90 

() ;1"' 
;O r::,O ;oo '\. , 1,0 

,,o 
.,o 1,0 \ 'l,Q 

,oo 
'l.r::,O 
,,40 

l',0 
;.'1>Q 
,"'o 

;.'>() 

;40 
,.,o 
90 
'l,0 
.,o 

1,0 ;'o" .,o ,,,., 
10 ;I'>() 

/ .,o ' 
1,0 
90 
1,0 
,oo 
10 
10 
90 
,oo 
,oo 
90 
90 
,oo 
,,o 
,,o 
,.,o 
,.,o 
1,0 
'l..,o 
'l,0() 
'l."() 
'l."() 
'l..,o 
ioO 
').'o() 
,90 
,10 
90 

90 

A ......._ \4io 
10 

'\.r::,O 
;.'o() 

;."Q 
;.'>Q 

'l,()Q 
'l,r::,O 

'l,'1,() 
'l,1,0 

'l,1,0 
'l,1,0 

'!,()() 
'!,()() 

' \ 

'l,90 
').'o() 
,110 

'l,r::,O 
'!,'>() 
,110 

,io 
,;o ,"o 

'l..,o 
;'o() 
,,,o 
1,0 
.,o 

;'l.O ,oO 
;'o() '!,'>() 

;40 
90 
l',0 
1,0 
;"'o 
'2.40 
'\. 10 
,io ,"o 

"Qr::,O 
'\. r::,O 
'l. r::,O 
'o () ./ 
;'\. ./ oo'' 
110./ .so ' ;,o.Jo 

', 

• 0 50 100 m 



I diagram 2 har tagits med både arboreala pollen 
och hemerophila pollen. Pollenproduktionen 
hos olika växtarter har beaktats. De värden som 
anges för olika arter i diagrammet har erhållits 
enligt följande: 

tallskog 
granskog 
björkskog 
alskog 
ädellövskog 

skogslös vege-

= Pinus/2 
= Picea oreducerad 
= Betula/2 
= Alnus/2 
= Corylus/2 + Quercus/2 + 

andra ädellövträd oreducerade 

tation = Graminere/2 + Artemisia/2 + 
Rumex/2 + andra Hemero-
phila pollen (oreducerade) 

Enligt Engelmark (1976) ger ett diagram av den-
na typ en mera trovärdig bild av vegetationens 
utveckling än ett konventionellt pollendiagram 
(pollendiagram 1). 

RESULTAT 

Dateringar 
Följande resultat har erhållits: 

Prov Djup i cm, Analys- C14 år B.P. 
under torvytan nummer (Tl/ 2=5568±30) 

1. 280-275 St 7381 7050±200 
2. 220-215 St 7384 7795±100 
3. 160-155 St 7382 6225±100 
4. 68- 63 St 7383 2365± 90 
5. 280-275 (kontr) 7285±185 

C 14-dateringen 1 ligger längre ned i profilen 
och borde rimligtvis vara äld.re än prov nummer 
2, ej yngre. På grund av detta togs ett nytt prov 
(nr 5) på samma pollennivå som prov l. Date-
ringen på det nya provet blev 7285±185, alltså 
nästan lika med det först tagna provet. 

Faktorer som kan ha inverkat på C 14-date-
ringarnas resultat är t ex grundvattensänkning 
med en uttorkning av myrytan som följd. Nya 
växtsamhällen bildas och deras nya rötter kan ha 
trängt djupt ned i den äldre torven (Engelmark 
1978). Även äldre material kan ha kommit in i 
torven genom att träd har förmultnat eller att 
äldre material har spolats ut på myren via en 
översvämning. 

Alla dateringar som redovisas i denna uppsats 
är okalibrerade C 14-år med 1950 som noll-
punkt. Analyserna utfördes av Naturhistoriska 
riksmuseet (Stockholm), laboratoriet för isotop-
geologi. 

Djupkartering och myrens stratigrafi 
Djupkarteringen redovisas i figur 3. Myrens bot-
tenprofil är mycket oregelbunden. 
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Stratigrafi vid provplatsen 

Djup i cm Stra tigrafi-
under ytan enhet 

0- 40 7 Sphagnum-torv 
41-180 6 Carex•torv, består mest av 

radiceller, vedrester av 
björk 

181-230 5 Sphagnum·torv, vedrester 
(obest) 

231-280 4 Paludella ·Sphagn um·torv 
281-295 3 Bryales·Sphagn um ·torv 
296-330 2 Bryales-torv 
331-340 1 mjälig-gyttja 

Klimatzoner 
I pollendiagrammen 1 och 2 har använts Blytt-
Sernanders zonindelning. Följande gränser för 
zonindelning har använts: 

SA/SB Granens invandring, över• 
gång mellan torrt och 
varmt till fuktigt och 

C 14-år B.P. 

kyligare klimat ca 2300 
SB/ AT klimatförändring från 

fuktigt till torrt, minsk-
ning av alpollenmängden ca 5500 

AT/BO alens uppgång, gräsvegeta-
tionens och havtornens 
tillbakagång ca 8000 

SA = subatlantisk 
SB = subboreal 
AT = atlantisk 
BO = boreal 

Lokal vegetationsutveckling 
Direkt efter inlandsisens reträtt torde provtag· 
ningsmyren ha varit en mindre vattensamling. 
Den mjäliga gyttjan längst ned i profilen härrör 
från denna tid. Havtorn Hippophce rhamnoides 
och vide Salix spp koloniserade snabbt de vege• 
tationslösa mineraljordarna. Vattensamlingen 
växer tämligen snabbt igen och torvtillväxten 
börjar komma igång. Näringsrikt ytvatten från 
omgivningen ger upphov till ett kärr. Kärrstadiet, 
med bryales (bladmossor) och paludella (pipren-
sarmossa) torv, pågick under slutet av den borea-
la tiden samt i början av den atlantiska tiden. I 
pollendiagrammen ser man en kraftig gräspollen-
topp (Festuca-typ, i vilken ingår bl a släktena 
Poa, Molinia, Festuca, Deschampsia och Cala-
magrostis) under denna tid. Gräspollentoppen 
torde vara en mycket lokal företeelse, kanske 
gäller den endast provtagningsmyren. 

Under den atlantiska tidens senare del övergår 
myren till att vara ett skogskärr eller sumpskog, 
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vilket den stora mängden vedrester i torven ty-
der på. Vid övergången från den atlantiska tiden 
till den subboreala tiden ökar björken kraftigt, 
för att minska under senare delen av subboreal 
tid. På myren torde ha vuxit tät skog, lövkärr. 
Här bör påpekas att den subboreala tiden är myc-
ket komprimerad i profilen och består endast av 
70 cm torv. I tid omfattar den subboreala perio-
den dock cirka 3.500 år. En förklaring till detta 
kan vara att myren ej har tillväxt i normal takt 
utan till och med kan ha avstannat i tillväxten. 
Under den subboreala perioden avsattes torv som 
mest består av radiceller Carex spp samt vedres-
ter av björk. 

Sphagnum-torv börjar bildas på myren under 
den subatlantiska perioden och torvtillväxten 
ökar. Björkpollenmängden ökar kraftigt under 
denna period. Detta kan bero på att dvärgbjör-
ken Betula nana (L.) vandrar in på myren. Un-
der den subatlantiska perioden övergår myren 
till att vara en fattigmyr, med typväxterna ljung 
Calluna vulgaris (L.), hjortron Rubus chamre-
morus samt Carex-arter. 

REGIONAL VEGET ATIONSUTVECKLING 

Borealtid (från isreträtt till ca 8.000 år B.P.) 
De första träden invandrar tämligen fort på 
grund av gynnsamma klimatförhållanden. Enligt 
pollendiagrammen var tall och björk de första 
trädarterna som invandrade till området vid 
Vojmsjöns utlopp. Direkt efter isreträtten torde 
skogslös vegetation och busksnår ha dominerat. 
Busksnåren bestod till större delen av havtorn 
och vide. Täta skogar torde ej ha förekommit 
utan glesa bestånd och skogsdungar. Den höga 
andelen arter som representerar öppen vegeta-
tion och buskvegetation, visar att den skogslösa 
vegetationen var ganska utbredd under denna pe-
riod. Detta bekräftas även av Engelmark (1978) 
i Medelpad. 

Risväxter (typ blåbär, lingon m.m.) och hav-
torn har förekommit under borealtid. Dessa väx-
ter har ätliga bär som kan ha utnyttjats som föda 
av stenåldersmänniskor. Enligt Broadbent (1979) 
kan unga löv och färska rhizomer (tunna rötter) 
även ha använts som föda. 

Atlantisk tid (ca 8.000 år - ca 5.500 år B.P.) 
Gränsen mellan boreal och atlantisk tid dras of-
tast vid alens invandring och havtornens tillbalrn-
gång (Blytt-Sernander). Denna gräns har be-
stämts till ca 8 .000 B.P. enligt följande C 14-
dateringar: 
Medelp-ad 
Jämtland 
Asele; Vb 
Tavelsjö, Vb 

- ca 8.Ö00 B.P. (Engelmark 1978) 
- ca 8.000 B.P. (Lundqvist 1969) 
-ca 8.300 B.P. (Segerström opubl) 
- ca 8.300 B.P. (Engelmark opubl) 

Hemavan, Vb - ca 8.000 B.P. (Engelmark opubl) 
Fjunträsk, Vb - ca 8.000 B.P. (Engelmark opubl) 

C 14--dateringarna för alens invandring vid Vojm-
sjön är 7050±200 B.P. och 7285±185 B.P. Dessa 
stämmer föga med de tidigare nämnda datering-
arna på alens invandring i Norrland. Avvikelsen 
kan bero på många faktorer, t ex dateringsfel 
samt svårigheten att bestämma alens invandring 
på pollenkurvan. Invandringen av en trädart be-
stäms oftast då ifrågavarande art uppnår 7-10 
procents pollenmängd i diagrammet. I diagram-
met har alen en lång »svans» före den verkliga 
uppgången av pollenmängden ( den förmodade 
invandringen). I verkligheten torde alen ha in-
vandrat betydligt tidigare, men av lokala orsaker 
ej kunnat etablera sig inom regionen omkring 
Vojmsjöns utlopp. 

Den atlantiska perioden utmärks av ett varmare 
klimat (upp till +2 grader högre årsmedeltempe-
ratur; Andersson & Birger 1912). Alen ökar kraf-
tigt och beskogar våtmarkerna. Tallen och björ-
ken behåller sina ställningar som de viktigaste 
skogsbildande trädarterna. Man kan anta att tal-
len har vuxit på torrare marker (grusmaterial), 
medan alen och björken har spridit sig över de 
fuktigare moränmarkerna. 

Ädellövträd såsom hassel Corylus avellana (L.) 
och alm Ulmus glabra (Huds.) torde ha förekom-
mit sparsamt vid Vojmsjön. Sammanhängande 
hassel- och almskogar har ej funnits. Alm finns 
även idag vid Skikkisjöberget ca 3 mil NV om 
Vojmsjöns utlopp. Växtplatsen för detta almbe-
stånd är ett sydväxtberg med gynnsamt mikro-
klimat och gynnsamma näringsförhållanden. 
Detta almbestånd torde vara Sveriges nordligaste 
(Malmström 1934). 

Den skogslösa vegetationen försvinner nästan 
helt under värmeperiodens maximum. I slutet av 
den atlantiska perioden börjar björken att öka 
kraftigt. 

Subboreal tid (ca 5.500 år - ca 2.300 år B.P.) 
Typiska drag för denna period är att alen mins-
kar kraftigt och de ädla lövträden nästan helt 
försvinner från området kring Vojmsjöns utlopp. 
Björkens ställning är oförändrad efter den skar-
pa ökningen i slutet av den atlantiska perioden. 
Att tall och björk är de klart vanligaste trädarter-
na torde bero på att större delen av området vid 
Vojmsjöns utlopp består av torra marker (grus-
material). Under subboreal tid ökar den skogslö-
sa vegetationens andel; detta kan även vara lokalt 
betingat. 

I pollendiagrammet är den subboreala perio-
den mycket komprimerad på grund av att torv-
tillväxten har varit låg och ojämn, vilket medför 
att tolkningen av diagrammet måste bli osäker. 

'-
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Subatlantisk tid (ca 2.300 år B.P. till nutid) 
Gränsen mellan den subatlantiska tiden och den 
subboreala tiden dras vid granens invandring 
(Blytt-Sernander). Den subatlantiska tiden präg-
las av att klimatet försämras ytterligare från sub-
boreal tid och får en mera maritim prägel. 

C 14-dateringar av granens invandring i Väster-
bottens inland: 

Hälla 

Asele 
Hemavan 
Storuman 

- ca 2.500 B.P. (Huttunen & Tolo-
nen 1972) 1) 

- ca 2.500 B.P. (Segerström opubl) 
- ca 2.000 B.P. (Engelmark opubl) 
- ca 1.700 B.P. (Engelmark opubl) 

I denna pollenanalys har granens invandring 
vid Vojmsjön daterats till ca 2.300 år B.P. Date-
ringen torde vara en aning för gammal jämfört 
med tidigare dateringar. 

Andra typiska drag i vegetationsutvecklingen 
är att alen försvinner nästan helt och att tallen 
minskar, men torde vara kvar på de torraste mar-
kerna vid Vojmsjöns utlopp. Granen och björken 
övertar de fuktigare moränmarkerna. 

Ris-växternas andel ökar kraftigt under denna 
period. Skogarna utvecklas alltmer till den art-
sammansättning som våra nuvarande skogar har. 

Direkta kulturindikationer har ej observerats i 
pollendiagrammet. Gräspollenkurvan håller sig 
på en låg nivå, även andra kulturindikerande pol-
len saknas under den senare hälften av den sub-
atlantiska perioden. 

Sammanfattning 
En paleobotanisk undersökning med syfte att ut-
reda vegetationsutvecklingen under postglacial 
tid har utförts vid Vojmsjöns utlopp, Vilhelmina. 
Undersökningen skedde i samband med arkeolo-
giska utgrävningar. 

Torvprover för pollenanalys togs i en 340 cm 
djup myr i närheten av Vojmsjöns utlopp. Pollen-
analys på traditionellt sätt utfördes. Ca 500 träd-
pollen (arboreal pollen) räknades vid varje nivå 
( 40 stycken). Även torvstratigrafi, askvikt och 
C 14-analyser utfördes. 

Resultatet presenteras i pollendiagrammen 1 
och 2. Dessa diagram täcker tiden från isreträt-. 
ten till nutid. Att pollendiagrammen sträcker sig 
så långt tillbaka i tiden kan visas av förekomsten 
av pollen från havtron i proverna längst ned, sam-
tidigt som de helt saknar alpollen. Om vegeta-
tionsutvecklingen kan sägas att inom området 
kring Vojmsjöns utlopp har tall och björk domi-
nerat under hela den postglaciala perioden. Alen 
var allmän under värmeperioden ( ca 7 .500 - ca 
5.000 C 14-år B.P.). 

Ädla lövträd (alm och hassel) torde ha funnits 
inom området under värmeperioden, men ej i så 

stor utsträckning att de skulle ha varit skogsbil-
dande. 

Granens invandring till Vojmsjöns utlopp har 
daterats till ca 2.300 C 14-år B.P. I pollendia-
grammen finns det några iögonenfallande pollen-
toppar, såsom den höga andelen av skogslös ve-
getation under borealtid samt den höga andelen 
av björk under subatlantisk tid. Dessa toppar tor-
de vara en lokal företeelse. 

Torvtillväxtens variation under den subboreala 
tiden har orsakat att diagrammen är något svår-
tolkade under denna period, men i stort sett ger 
pollendiagrammen en tillfredsställande bild över 
vegetationsutvecklingen under den postglaciala 
tiden. 

(Manus färdigställt 1982.) 

LATINSKA OCH SVENSKA VÄXTNAMN 

Alnus Al 
Betula Björk 
Corylus Hassel 
Pinus Tall 
Picea Gran 
Quercus Ek 
Ulmus Alm 
Tilia Lind 

Juniperus En 
Gramineae Gräs 
Chenopodiaceae måll-växter 
Compositae aster-växter 
Oxyria syre-växter 

Hippophae Havtorn 
Salix Vide 
Ericaceae ris-växter (lingon) 
Cyperaceae Halvgräs 

Rubus chamaemorus Hjortron 
Humulus/Cannabis Humle/Hampa - typ 
Rosaceae ros-växter 
Myriophyllum sling-växter 
Ranunculus ranunkel-växter 
Filipendula Älgört 
Nuphar Näckros 
Trientalis Skogsstjärna 
Galium mår-växter 
Saxifraga bräcka •växter 

Equisetum Fräken 
Lycopodium Lummer 
Polypodiaceae Ormbunkar 
Selaginella Dvärglummer 
Sphagnum Vitmossor 

C' 
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Vegetationshistorisk och naturgeografisk undersökning 
vid Stalon, Vilhelmina 
Jan-Erik Wallin 

Abstract 
The vegetational history of the Stalon area, Västerbotten, NW Sweden, was studied 
by pollen analysis. The pollen analysis was complemented with studies of geo-
morphology, bedrock and climatology. Soil types, recent vegetation and erosion 
effects on the shores caused by water-level fluctuations were studied by aerial 
photo interpretation and field-checks. 

The samples for pollen analysis were taken in a 450 centimetre deep mire in the 
vicinity of the Stalon foreland. Slide preparations for the pollen analyses followed 
standard methods (Assarsson and Granlund 1924, Erdtman 1934). Four levels in 
the peat profile were dated by the C-14 method. 

The results are presented in a soil map, maps of erosion effects and vegetation 
maps. The results of the pollen analyses are presented in two diagrams. The pollen 
diagrams cover a period of about 7,400 years. 

Scots pine, birch and alder have been the most common tree species in the 
forests during the atlantic period (ca 7 400-ca 5000 C-14 years B.P.). Elm may have 
colonized the mountain slopes. During the subboreal period (ca 5000-ca 2500 
C-14 years B.P.), scots pine tends to dominate more and more, while alder and 
birch became more sparse. In the mean time, elm reaches maximum representation 
and lime has a sparse representation in the slopeforests. Spruce colonized the area 
around Stalon about 1900 C-14 years B.P. At the same time, alder and elm became 
more sparse. 

Signs of agriculture have not been observed in the pollen diagrams. 

Sammanfattning 
En vegetationshistorisk och naturgeografisk un-
dersökning har utförts i ett område med riklig 
förekomst av stenåldersboplatser. Undersöknings-
området är beläget vid Stalon, Vilhelmina kom-
mun, Västerbottens läns inland. 

Om vegetationsutvecklingen kan sägas att tall 
Pinus sylvestris (L.), björk Betula spp (L.) och al 
Alnus spp (L.) var de klart vanligaste skogsbil-

Undersökningen skedde i samband med arkeo-
logiska utgrävningar. Syftet med undersökningen 
var att undersöka vegetationsutvecklingen efter 
den senaste istiden, att undersöka om man med 
hjälp av pollenanalys kan finna tecken på tidig 
mänsklig aktivitet i området, att beskriva områ-
dets naturförhållandet i vår samtid och dra slut-
satser om förhållandena under förhistorisk tid. 

Inom undersökningsområdet utfördes karte-
ringar av vegetation, jordarter och erosionsskador 
på sjöstränder. För pollenanalys togs torvprover 
i en 450 cm djup myr som är belägen ca 800 m 
söder om stenåldersboplatsema på Stalonnäset. 

Pollenanalys på traditionellt sätt utfördes. Ca 
500 trädpollen (arboreal pollen) räknades på var-
je nivå ( 48 stycken). Även torvstratigrafiska un-
dersökningar, askviktbestämningar och C 14-
dateringar utfördes. 

Resultaten presenteras i en vegetationskarta 
(fig 5 ), jordartskarta (fig 3) och kartor över ero-
sionsskador (figurerna 4 a, b och c). Pollenanaly-
sens resultat redovisas i pollendiagram 1 och 2. 
Pollendiagrammen täcker större delen av den at-
lantiska tidsperioden, samt den subboreala och 
subatlantiska tiden, totalt ca 7.400 år bakåt i ti-
den. 
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Fig. 2. Topografiskkarta över 
Stalon. Ekvidistansen är 1 0 m 
och höjdangivelserna avser 
höjd i meter över havet. 

dande trädarterna under den atlantiska tiden 
(ca 7.400 B.P. - ca 5.000 B.P.). Almen Ulmus 
glabra (Huds.) torde ha vuxit sparsamt på bergs-
sluttningarna. Under den subboreala tiden (ca 
5.000 B.P. - 2.500 B.P.) ökar förekomsten av 
tall medan al och björk blir sparsammare i sin fö-
rekomst. Almen har sitt maximum under den 
subboreala tiden. Linden Tilia cordata (Mill.) 
torde ha förekommit i skogarna under denna 
tidsperiod. 

Den subatlantiska perioden (ca 2.500 B.P. -
nutid) kännetecknas av att granen Picea abies 
(L.) invandrar samt att alen minskar. Almen och 
andra ädla lövträd försvinner nästan helt. Gra-
nens invandring till Stalon har daterats till ca 
1.900 C 14-år B.P. I pollendiagrammen förekom-
mer inte några som helst tecken på agrar verk-
samhet. Dock kan man under den subatlantiska 
tiden notera en viss ökning av pollen från gräs 

(' 

l~ 

samt andra kulturindikerande växter. 
Undersökningen har gjorts i samband med arkeo-
logiska utgrävningar på Stalonnäset. På Stalon-
näset finns rikliga förekomster av lämningar från 
stenåldersboplatser, tex skärvstensvallar, härdar 
ochjordugnar (Forsberg & Lundberg 1979). 
Verksamheten ingår i projektet »Arkeologiska 
utgrävningar vid reglerade sjöar och vattendrag 
i Västerbottens län», som utförs i Västerbottens 
museums regi. Projektet har pågått sedan våren 
1975 och utgrävningarna har koncentrerats till 
områden kring sjöarna Malgomaj och Vojmsjön i 
Vilhelmina kommun och Ormsjön i Dorotea 
kommun. Författaren har varit kopplad till pro-
jektet sedan sommaren 1979, och delresultat har 
publicerats från Vojmsjön, Stalon, Varesen-
Bullerforsen och från Ormsjön i rapporter till 
Västerbottens museum (Wallin 1980 a och b, 
och 1981 a och b ). 
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Undersökningens syfte var följande: 

6 

- att undersöka vegetationens utveckling efter 
den senaste istiden i Stalon-området, 

- att undersöka om man med hjälp av pollenana-
lys kan finna tecken på mänsklig aktivitet i 
området, 

- att ge en beskrivning av klimatet, vegetationen, 
geomorfologin, jordarterna och berggrunden i 
det undersökta området för att ge en bak-
grundskunskap om naturförhållandena och 
därmed människornas livsvillkor. 

Stalon ligger i Vilhelmina kommun, Västerbot-
tens län, ca 65 km väster om Vilhelmina samhäl-
le, figur 1. 

Torvproverna för pollenanalysen togs på en 
myr ca 800 meter söder om stenåldersboplatser-
na på Stalonnäset, figur 3. 

Undersökningen har finansierats med medel 
från Vä!>terbottens museum. Vegetationskarte-
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Fig. 3. Jordartskarta över Stalon. 
Stora pilen vid Svalegrunnan visar 
provtagningsplatsen för torvprofilen 
som användes för pollenanalysen. 

ringen gjordes med stipendium från Vilhelmina 
kommun. Jag vill tacka professor Bengt Petters-
son vid Institutionen för ekologisk botanik för 
att ha ställt institutionens lokaler och tekniska 
utrustning till förfogande under undersökningen. 
Värdefull handledning har jag fått av FD Roger 
Engelmark, FD Ingemar Renberg samt av FK Ulf 
Segerström. Lab ass Ulla-Britt Johansson har 
hjälpt till vid renritning av diagram. 

Geomorfologi, ber~und och jordart 
Stalon är beläget inom förfjällområdet. Inom för-
fjällområdet varierar landytans brutenhet mellan 
200 och 400 meter (nivåskillnaderna i terrängen). 
Vid Stalon ligger dalbottnarna ca 300 m öh, me-
dan bergs- och fjällområden når högst till ca 600-
700 mö h (Wallen et al. 1965). Med andra ord 
har vi inom undersökningsområdet mycket stora 
nivåskillnader. 



Fig. 4. Kartor över erosionsskador vid Stalon-
näset. 
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Undersökningsområdet kännetecknas av två 
djupa dalgångar som mynnar ut vid Stalonnäset. 
Dalgångarnas sträckning är nordvästlig och nord-
lig. Dalgången som kommer norrifrån har en 
trång passage vid Stalonsjöns sydände, figur 2. 

Stalonnäset är omslutet av höga bergs- och 
fjälltoppar, i väst av Gäddbäcksberget, i nordväst 
av Lill-Stalonberget och i norr av Stor-Stalonber-
get. Stalonnäsets vattenområden skyddas från 
syd av en udde (Svalegrunnan) som sticker ut i 
Malgomaj. 

Inom undersökningsområdet består berggrun-
den av strömkvartsit, grönskiffer, sparagmit och 
kambrisk alunskiffer (Gavelin & Kulling 1955 ). 
Berggrunden har ingen gynnsam inverkan på 
markens bördighet (Wallen et al. i965 ). 

Jordarternas fördelning visas i figur 3. Jord-
artskartan grundar sig på flygbildstolkning och 
fältkontroller. Här bör påpekas att jordartskar-
tan är mycket förenklad, tex inom området som 
betecknas berg i dagen förekommer även begrän-
sade moränmarker. Stalonnäset består helt av 
grus (isälvsmaterial). Torvmarkerna är sparsamt 

C 

representerade, större torvmarker finns på Svale-
grunnan och nedanför Stor-Stalonberget. 

Stalon-området hör klimatiskt sett till Nordsve-
riges fjäll- och höglandsområde. På grund av ma-
ritim inverkan från Atlanten får undersöknings-
området lägre sommartemperatur samt högre 
medeltemperatur under vintrarna än de angrän-
sande inlandsområdena. Arets medeltemperatur 
ligger omkring ± 0 grader. Medeltemperaturen 
för januari är -11 grader och för juli + 13 grader. 
Årsnederbörden varierar mellan 600 och 700 
mm. Vegetationsperiodens längd är ca 140 dygn, 
medan antalet dagar med snötäcke är i medeltal 
ca 200 dagar. I januari är snötäckets djup 70-80 
cm (Wallen et al. 1965, Ångström 1974). 

Malgomaj reglerades 1956 genom att en regle-
ringsdamm byggdes vid Bullerforsen i sydöstra . 
ändan av Malgomaj. Vattenregleringsnivån ligger 
mellan 337 ,5 och 344,0 mö h, medan medel vat-
tenståndet före regleringen låg på 341,0 m ö h. 
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På grund av att Stalonnäset består av grusmate- ,, 
rial är näsets stränder lätteroderade. I figurerna 
4b och 4c har de värst eroderade stränderna inri-
tats med snedstreck. I figur 4a redovisas hur 
Stalonnäset såg ut före regleringen. Erosionsska-
dekartetingen baserar sig på flygbildstolkning av 
flygbilder tagna före och efter regleringen samt 
fältkontroller. 

Ännu år 1980, 24 år efter regleringen, är ero-
sionen kraftig på tex sydstranden av Stalonnäset. 
Flera stenåldersboplatser som ligger vid de ero-
sionsdrabbade stränderna är därför i farozonen 
för att spolas bort av vattnet. 

Fältarbetet med provtagning för pollenanalys ut-
fördes i juli 1980. Myren som valdes till provtag-
nings plats djupkarterades, fig 6. Fyra parallella 
torvprofiler togs på det djupaste stället med en 
rysk torvborr med 5 cm bred kanna (jfr Tolonen 
1968). Torvprofilerna togs ca 15-20 cm från var-
andra. 

Proverna inneslöts omedelbart i aluminiumfo-
lie för att minska föroreningsrisken av pollen och 
sporer från den nutida vegetationen. Fyra prover 
för C14-datering togs på olika nivåer. För att få 
ihop tillräckligt med material för analyserna be-
hövdes material från tre parallella profiler. 
Torvproverna som togs ut för pollenanalysen 
behandlades i laboratoriet enligt acetolysmeto-
den (Erdtman 1934). Provet längst ned (nr 1) 
behandlades även med fluorvätesyra för att av-
lägsna mineralpartiklarna ( enl Assarsson & Gran-
lund 1924). För varje nivå räknades ca 500 träd-
pollen (aboreal pollen). 

Följande bestämningslitteratur för pollen an-
vändes: Erdtman, Berglund & Praglowski (1961), 
Fregri & !versen (1964) och Moore & Webb 
(1978). Även referenspreparat användes vid ana-
lysarbetet. 

Bestämning av torvens askvikt gjordes på samt-
liga pollenanalyserade nivåer. En uppfattning om 
torvens askvikt är värdefull för torvtypsklassifi-
ceringen och bedömningen av torvens tillväxthas-
tighet. 

I pollendiagram 1 redovisas följande: 
datings B.P. C 14-dateringar, T 1/2 = 

5568 ± 30, redovisade år 
före 1950. Dateringarna 

depth (cm) 
stratigraphy 

zones 
arboreal pollen 
hemerophilous pollen 

är ej kalibrerade 
djup i cm 
stratigrafi ( =olika torvty-
per) 
klimatzoner 
träd pollen 
pollen från växter som 
kan ha gynnats av män-

local pollen 

spores 

ash weight 

niskan, direkt eller indi-
rekt 
pollen från växter som 
har dålig pollenspridning 
och som endast speglar 
vegetationsutvecklingen 
på själva provtagningsplat-
sen 
sporer från vitmossor, 
ormbunkar, lummer och 
fräkenväxter 
askvikt, i diagrammet an-
ges mängden oorganiskt· 
material i torven, i% av 
torrvikten. 

I pollendiagram 2 redovisas följande: 
datings B.P. - C 14-dateringar, T 1/2 = 5568 

± 30, redovisade år före 1950. Dateringarna är 
ej kalibrerade 

depth ( cm) - djup i cm 
stratigraphy - stratigrafi (=olika torvtyper) 
zones - klimatzoner 
arboreal pollen - trädpollen 
hemerophilous pollen - pollen från växter som 

kan ha gynnats av människan, direkt eller in-
direkt 

local pollen - pollen från växter som har dålig 
pollenspridning och som endast speglar vegeta-
tionsutvecklingen på själva provtagningsplatsen 

spores - sporer från vitmossor, ormbunkar, lum-
mer och fräkenväxter 

ash weight - askvikt, i diagrammet anges mäng-
den oorganiskt material i torven, i% av torr-
vikten. 

I diagram 1 görs ett försök att »översätta» pol-
lenanalysens resultat till en bild av vegetationens 
sammansättning. 

Det är känt att pollenproduktionen varierar 
mycket mellan olika växtarter (Birks & Birks 
1980). Tex har tallen, björken och alen mycket 
god pollenproduktion medan granen har dålig 
pollenproduktion. I diagram 2 har pollenproduk-
tionen hos olika växtarter delvis beaktats. Pollen-
värden hos goda pollenproducenter har divide-
rats med 2 medan pollenvärden hos växtarter 
som har dålig pollenproduktion har behållits ore-
ducerade eller mutliplicerats med 2. 

De värden som anges för olika växtsamhällen i 
diagram 2 har erhållits enligt följande: 
tallskog = Pinus/2 
granskog = Picea x 2 
björkskog = Betula/2 
alskog = Alnus/2 
ädellövskog = Corylus/2 + Artemisia/2 + 

Rumex/2 + andra Hemerophi-
lous pollen oreducerade. 



Diagram 1. Vegetationens 
sammansättning, Stalon, 
Vilhelmina, Västerbotten. I I I I~ 
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Jan-Erik Wallin 1982 
Jämfört med motsvarande diagram från Vojm-

sjön (Wallin 1985) skiljer sig detta diagram på en 
viktig punkt. Korrigeringsfaktorn för granen har 
ändrats eftersom granen är till synes starkt un-
derrepresenterad i pollendiagrammen, d v s i för-
hallande till dess verkliga representation inom 
ett område (jfr Prentice 1978, Wallin opubl). ) 
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RESULTAT 

Nutida vegetation 
Vegetationskartan över Stalon (figur 5) baserar 
sig på översiktliga fältkarteringar (gjorda 1981) 
och delvis på flygbildstolkning (svartvita bilder i 
skala 1:20.000). Vegetationskartan är starkt för-
enklad, endast vegetationens huvuddrag är redo-
visade. Gränser mellan olika vegetationstyper är 
i naturen vanligen inte så distinkta som kartan 
ger intryck av, utan utgör ofta mer eller mindre 
utdragna övergångar. 

Undersökningsområdet, figur 5, kan uppdelas 
i ett östligt tallområde och ett västligt och nord-
ligt granområde, dvs inom respektive område är 
tallen eller granen den viktigaste skogsbildande 
trädarten. Rena lövskogar förekommer sparsamt, 
endast på gamla hyggen kan rikligt inslag av 
björk förekomma. Stalonnäsets trädbestånd be-
står av ren tallskog av torr lavristyp (jfr Ebeling 
1978). I övrigt inom området består marken av 
morän och på denna jordart dominerar friska-
fuktiga skogstyper av lingonris-blåbärsris-typ. 

Vid Bångnäs ca 2 mil väster om Stalon finns 
ett bestånd av alm (Andersson & Birger 1912). 
Alm finns även vid Skikkisjöberget ca 40 km 
nordost om Stalon (Malmström 1934). I pollen-
diagrammets översta del har ej pollen från alm 
återfunnits. 

Myrmarkerna, som är tämligen fåtaliga, består 
till större delen av blandmyrar, som känneteck-
nas av att både mosse och kärrpartier förekom-
mer (jfr Sjörs 1967). Endast tre större myrmar-
ker finns inom undersökningsområdet. Två av 
dessa är delvis dikade och uppodlade. Torvmar-
ken längst ut på Svalegrunnan är en blandmyr 
med spridda tallar växande på myren. Dvärgbjör-
ken växer på myrkanterna. Fältskiktet på myren 
består av kråkbär, Empetrum hermaphroditum 
(L.), hjortron Rubus chamcemorus (L.), rundsi-
leshår Drosera rotundifolia (L.), odon Vacci-
nium uligonosum (L.), rosling Andromeda poli-
folia (L.), ljung Calluna vulgaris (L.) och tuvull 
Eriophorum vaginatum (L.). Bottenskiktet be-
står av vitmossor Sphagnum nemoreum, S. fus-
cum, S. papillosum, S. fallax och S. balticum. 

Vaxtgeografiskt sett hör undersökningsområ-
det till den norra boreala zonen (Ahti, Hämet-
Ahti & Jalas 1968) eller till norra barrskogsregio-
nen (Sjörs 1967). 

Dateringar 
C 14-dateringarna verkar vara rimliga om man 

jämför med andra dateringar (Segerström opubl, 
Wallin 1985). Dock bör man uppmärksamma att 
det finns flera faktorer som kan inverka på C 14-
dateringarnas tillförlitlighet, såsom rötter som 
växer djupt ned i torven, ytvatten med humösa 
syror som tränger ned i torven eller att torven 
rörs om på något sätt. Dessa faktorer kan inverka 

på så sätt att vi får in ett yngre eller äldre materi-
al i torven. Med andra ord blir dateringarna yngre 
eller äldre än de verkligen är (Engelmark 1978, 
Olsson 1978). 

Alla dateringar som redovisas i denna uppsats 
är okalibrerade C 14-år med 1950 som nollpunkt. 
Analyserna utfördes av Naturhistoriska riksmu-
seet (Stockholm), laboratoriet för isotopgeologi. 

Följande resultat har erhållits av C 14-dateringar: 
Prov Prov nr Alder B.P. 
(djup i cm un-
der provytan) 

1. 435-440 St 7803 
2. 310-315 St 7802 
3. 180-185 St 7800 
4. 70-75 St7801 

korrigerad för det angivna 
ö13 C-värdet. T 1/2 = 5568 ±30 

B.P. b13"C 
7385 ± 100 -27 .7 ± 0.5 
7185 ± 100 -26.9 ± 0.5 
5330 ± 100 -23.2 ± 0.5 
1925 ± 80 -25.7 ± 0.5 

Djupkartering och myrens stratigrafi 
Djupkarteringen redovisas i figur 6. Myrens bot-
tenprofil är mycket oregelbunden. På många stäl-
len sticker blockpartier upp ur myren. Medeldju-
pet för myren ligger omkring 175 cm, medan 
det djupaste stället är ca 450 cm djupt. Torvpro-
verna togs vid det djupaste stället. 

Torvstratigrafi vid provplatsen: 

Djup under Stratigrafi Torvtyp 
ytan (cm) enhet 

0- 60 

0- 60 4 Sphagnum-torv, låghu-
mifierad torv 

61-260 3 Sphagnum-torv, hög-
humifierad torv 

261-445 2 Sphagnum-torv, låghu-
mifierad torv 

446-450 1 mjälig gyttja 

Provtagningsmyren har under den atlantiska 
perioden haft mycket hög tillväxthastighet, ca 
260 cm under ca 2000 år. Detta tyder på att för-
hållandena har varit gynnsamma fÖr vitmossorna 
på myren. Under den subboreala perioden mins-
kar torvtillväxten betydligt, ca 100 cm under 
2800 år. Torven är mycket höghumifierad under 
denna tidsperiod och kan därför ha sammanpres-
sats i högre grad än den låghumifierade torven. 
Från den subboreala tidens slut fram till nutid, 
alltså under den subatlantiska perioden, har torv-
tillväxten varit ca 90 cm på ca 2500 år. Mängden 
oorganiskt material i torven varierar mycket litet 
under hela perioden utom under den tidigaste 
perioden som diagrammet täcker ( 446-450 cm). 
Den höga andelen av oorganiskt material kan ty-
da på att efter inlandsisens reträtt fanns på den 
plats där den nutida myren ligger en göl eller sjö. 
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Klimatzoner 
I pollendiagrammen 1 och 2 har använts Blytt-
Sernanders zonindelning. Enligt Mangerud et al 
(1974) rekommenderas i Norden följande tids-
zoner: Boreal (BO) - 9000-8000 B.P., Atlantisk 
(AT) -8000-5000 B.P., Subboreal (SB)-
5000-2500 B.P. och Subatlantisk (SA) - 2500 
B.P. - nutid. I uppsatsen har följande zonindel-
ning använts: 
AT (isreträtt -ca 5000 B.P.) 

Alen har ett maximum i sin förekomst. Tall 
och björk dominerar. Ädla lövträd, tex alm, 
förekommer sporadiskt. Klimatet kan bedö-
mas vara fuktigt och varmt. 

SB (ca 5000 -ca 2500 B.P.) 
Tidsperioden börjar med en klar minskning av 
almpollenfrekvensen. Både björken och alen 
minskar, medan tallen ökar. Klimatet har en 
kontinental prägel med varma somrar och kal-
la vintrar (Königsson 1980). 

SA (ca 2500 - nutid) 
En tydlig klimatförsämring inträder, det blir 
svalare och fuktigare (Lamb 1977). Alen mins-
kar ytterligare från SB. Granen invandrar till 
Västerbottens inland. Ädla lövträd saknas näs-
tan helt. 

Gränsdragningen mellan subboreal och subat-
lantisk tid är problematisk. Enligt Mangerud et 
al (1974) bör gränsen dras ca 2500 B.P. Detta 
gäller i första hand sydskandinavien. Mangerud 
et al behandlar zonerna som rena kronologiska 
zoner. Engelmark (1976 och 1978) drar gränsen 
mellan subboreal och subatlantisk tid vid granens 
invandring. Alltså blir klimatzonerna delvis även 
en indelningsgräns för händelser i vegetationsut-
vecklingen. På grund av att granen invandrade 
från öst och spred sig i västlig riktning (Tallan-
tire 1980) får vi yngre dateringar för granens in-
vandring ju längre in i inlandet vi kommer. Date-
ringarna kan variera tämligen mycket, från,ca 
3000 B.P. - ca 2500 B.P. (Engelmark 1976 och 
1978, Segerström opubl). 

Lokal vegetationsutveckling 
Torven i den undersökta myren består till största 
delen av rester från vitmossa. Under början av 
den atlantiska perioden är gräspollenfrekvensen 
hög medan frekvensen sjunker markant mot slu-
tet av perioden. Halvgräsen Cyperacece spp är 
även väl representerade under hela den atlantiska 
perioden. Till halvgräsen räknas ett flertal växt-
släkten som starr, ull och säv. Gräs Graminece 
spp och halvgräs torde ha en klar anknytning till 
myren som växtplats. 

I pollendiagrammen har videt en stark repre-
sentation under atlantisk tid. Vide bildade troli-
gen täta snår i myrens kantzoner. Avsaknaden av 
vedrester i torven tyder på att myren var trädlös 
under den atlantiska perioden. 

Den subboreala tidsperioden kännetecknas av 
att gräsvegetationen på myren försvinner nästan 
helt och att halvgräsen ökar en aning. Under den-
na period kommer risväxterna in på myren i stör-
re omfattning än tidigare. Detta tyder på att my-
ren fått torrare vegetationssamhällen. 

Under den subatlantiska perioden fortsätter 
både risväxterna och halvgräsen att öka. Den hö-
ga andelen björkpollen i slutet av subatlantiska 
perioden torde ha sitt ursprung från den rikliga 
förekomsten av dvärgbjörk Betula nana (L.) vid 
myrkanten. Under senare delen av den subatlan-
tiska perioden övergår myren från att ha varit 
helt öppen till en myr med ett glest tallbestånd. 

Regional vegetationsutveckling 

Atlantisk tid (isreträtten - ca 5000 B.P.) 
Denna tidsperiod kännetecknas av ett klimat 
som var varmare och fuktigare än idag, medel-
temperaturen låg ca 2 grader högre (Königsson 
1980, Andersson & Birger 1912). Snögränsen 
låg minst 200 meter högre än nu, och av allt att 
döma låg trädgränsen högre (Königsson 1980). 

Tallen och björken dominerade periodens ve-
getationsbild, men även alen har varit en tämli-
gen allmän trädart inom Stalonområdet. Jämfört 
med alkurvan från Vojmsjön (Wallin 1985) har 
Stalons alkurva samma sträckning. Ädla lövträd 
såsom alm, hassel Colylus avellana (L.) och lind 
torde ha förekommit sparsamt i Stalontrakten. 

Fig. 6. Resultatet från djupkarteringen av myren på 
Svalegrunnan, Stalon. Värden avser djup i centimeter. 
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Vid Vojmsjön har björken tämligen låga vär-
den under den atlantiska perioden jämfört med 
de höga frekvenserna i Stalon. Detta kan bero på 
att björken har haft gynnsammare växtplatser 

. vid Stalon äI) vid Vojmsjön, men även dvärgbjör-
ken kan spela en viss roll i de varierande pollen-
mängderna. Tallen är mycket starkt represente-
rad i Vojmsjödiagrammet och så även i Stalon. 
På själva Stalonnäset torde tallen ha varit lika do-
minerande som i dagens läge, detta beroende på 
den torra jordarten, grus, som näset består av. 
Almen ökar kraftigt under senare hälften av den 
atlantiska perioden. Då torde almen ha varit be-
tydligt rikligare än idag. 

örtpolleninslaget var under den atlantiska pe-
rioden klart högre jämfört med andra perioder i 
diagrammet. Bräckor Saxifraga spp, älgört Fili-
pendula ulmaria (L.), hägg Prunus padus (L.) 
m m torde ha förekommit rikligare inom under-
sökningsområdet än i nutid. Täta videsnår Salix 
spp har funnits rikligt under första hälften av 
den atlantiska tidsperioden. 

Subboreal tid (ca 5000 - ca 2500 B.P.) 
Gränsen för övergången från atlantisk tid till sub-
boreal tid dras ofta vid almpollenkurvans ned-
gång samt nedgången av björk och al Ufr Seger-
ström opubl). Mot slutet av perioden försvinner 
almen nästan helt. De nuvarande almbestånden 
vid Bångnäs kan vara relikter från subboreal tid 
Ufr Malmström 1934). 

Under större delen av den subboreala perioden 
ligger alens procentvärden omkring 10 procent, 
mot slutet av tidsperioden sker en viss minskning 
i alens värden. Tallen har samma höga värden 
som under den atlantiska perioden. Björken ö1.car 
lite under den subboreala periodens senare hälft, 
detta s1rnr troligen på alens bekostnad. I sam-
band med almens nedgång kommer linden in i 
bilden, dock med mycket låga procentvärden. 
Enligt Mitchell (1977) växer linden på solvarma 
och väldränerade stånd orter som morän marker 
och rasbranter. Sådana marker finns det gott om 
i Stalontrakten. 

Vegetationsutvecklingen i Stalon liknar myc-
ket utvecklingen av vegetationen vid Vojmsjön 
(Wallin 1985 ). Mot slutet av perioden börjar 
granpollen förekomma sporadiskt i Vojmsjö-dia-
granrmet, så även i Stalon-diagrammet. 

örtpollenfrekvensen är klart lägre under den 
subboreala tiden än i atlantisk tid. Detta torde 
spegla en viss klimatisk försämring (Königsson 
1980). 

Subatlantisk tid (ca 2500 B.P. - nutid) 
Klimatet försämras ytterligare jämfört med den 
subboreala tiden. Klimatet får en maritim prägel, 
det blir svalt och fuktigt med tämligen hög som-
marnederbörd (Lamb 1977). Med andra ord bör-
jar klimatet så småningom likna vårt nuvarande 
klimat. 

31 

Granen invandrar till Stalon ca 1900 år B.P. -
det är ca 400 år senare än till Vojmsjön (Wallin 
1985), ca 600 år senare än till Hälla och Asele 
(Huttunen & Tolonen 1972, Segerström opubl). 
Till Storuman invandrade granen ca 1700 B.P. 
(Engelmark opubl). 

Alen minskar kontinuerligt under hela den 
subatlantiska perioden, från ca 5 procent till ca 
1 procent. Tallen håller ungefär sin ställning som 
en av de viktigaste skogsbildande trädarterna. 
Granen ökar mycket kraftigt under början av sin 
invandringsperiod. Granen torde i första hand ha 
konkurrerat tt1ed bj:5rken och tallen. En klar ten-
dens är att barrträden ökar på lövträdens bekost-
nad. Här bör dock påpekas att i pollendiagratt1· av 
procenttyp får vi en automatisk minskning av de 
övrigas procentandel O'll en arts pollenfrekvens 
ökar. Detta behöver inte i verkligheten tyda på 
att förekomsten ändrats utan tex att de klitt1a-
tiska förhållandena har förändrats så att pollen-
produktionen har ökat eller minskat Ufr Seger-
ström opubl). 

Den skarpa ökningen av björkpollen vid nivån 
0-10 cm torde vara av lokal karaktär. Risväxter-
nas andel ökar mot slutet av den subatlantiska 
perioden. Denna ökning har sin början redan i 
subboreal tid men kulminerar under subatlantisk 
tid. 

Kulturindikationer 
I pollendiagrammen kan ej ses några direkta indi-
kationer på agrar verksamhet. En viss tendens till 
ökning av pollen från gräs samt mållväxter Che-
nopodiacere spp och korgblommiga växter Aste-
racere spp sker under den subatlantiska perio-
den. Detta skulle kunna tyda på att människor 
har bosatt sig vid Stalon ungefär vid Kristi födel-
se och röjt upp betesmarker. 

ARTLISTA 

Örter 
Filipendula 
Galium 
Rosacere 
Saxifraga 
Thalictrum 
Umb ilicus-typ 
Vicia 

(Manus färdigställt 1982.) 

älgört 
måror 
rosväxter 
bräckor 
ängsruta 
fetbladsväxter 
vicker 

Odlade och andra möjliga kulturindikerande 
växter 
Artemisia 
Asteracere 

Chenopodiacere 
Humulus 
Rumex 

gråbo 
korgblommiga växter, 
röllika 
mållor 
humle 
syre-växter 
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Torvmarksväxter 
Cyperacere 
Drosera 
Equisetum 
Ericacere 
Menyanthes 
Sphagnum 

halvgräs 
sileshår 
fräken 
risväxter 
vattenklöver 
vitmossor 

Ormbunkar och lummerväxter 
Polypodiacere ormbunkar 
Pteridium örnbräken 
Lycopodiacere lummer 
Selaginella dvärglummer 
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Varviga sjösediment. "l 

Klimat och vegetation under förhistorien i Vilhelmina 
Eva-Britt O/ofsson och Anna Wide/1 

Abstract 
By analysing pollen and the proportion of organic and non-organic materials in stratified 
lake-sediments, climatic and vegetational conditions from 2000 B.C. to 200 A.D. are 
described. Stordjupsjön is the first discovered lake above the highest coast-line with 
annual deposits visible down to 5000 B.C. 

The results are presented in diagrams. The variation in proportions between organic 
and non-organic materials are due to several circumstances of which one is the amount 
of snow- and rainfall. 

Med hjälp av pollen- och glödförlustanalyser i 
varvigt sjösediment har vi studerat vegetations-
och klimatförhållanden från år 2000 f Kr fram 
till 200 e Kr i området kring Stordjupsjön 6 km 
SV om Maksjön-Varesen-Malgovik-området. 

Varviga sjösediment är naturens eget historis-
ka arkiv. De har precis som vanliga sjösediment 
uppkommit genom att mineral-, växt- och djur-
delar i årtusenden fallit till bottnen och lagrats 
på varandra. För att det skall bildas varv i sedi-
mentet, krävs att det som faller till bottnen blir 
liggande orört. I sjöar som är djupare än 5-7 m 
bildas i vårt klimat under sommar och vinter sta-
bila temperaturskiktningar i vattnet, vilket leder 
till att bottnen under långa perioder blir syrefri. 
I den syrefria miljön, som främst uppträder i nä-
ringsrika sjöar, trivs ytterst få organismer, vilket 
gör att heller ingen omrörning sker. Förutom 
bottenfaunan kan gasbildning och vattenrörelser 
omöjliggöra varvbildning. Varvens kvalitet är 
också beroende av bottnens beskaffenhet samt 
omgivande markers kornstorlek. De bästa varven 
bildas i sjöar med plan botten omgivna av finkor-
niga jordarter. 

Den grundläggande orsaken till varvbildningen 
är årstidsväxlingarna. Dessa ger upphov till sedi-
ment av olika sammansättning och utseende. Det 
sedimentlager som bildas på våren består främst 
av mineralkorn och är ljust till färgen. De stora 
mängderna mineral i denna fraktion beror på det 
eroderade material som smältvattnet i markerna • 
runt sjön för med sig. Under senvåren, sommaren 
och hösten bildas ett mörkt lager av ofullständigt 
nedbrutet material, bland annat pollen, alger och 
andra vattenlevande organismer. Eventuellt kan 

ett mineralkornslager bildas även på hösten om 
det regnar rikligt. På vintern är både sjöns pro-
duktion och tillförseln av material utifrån låg, 
varför detta lager blir tunt och nästan svart. Det 
består mestadels av väl nedbrutet, mycket fint 
organiskt material. Tillsammans bildar dessa tre, 
ibland fyra olika skikt ett årsvarv (Renberg 
1982). 

I ett bra varvigt sediment kan man räkna bak-
åt i tiden år för år, det vill säga varv för varv, än-
da tillbaka till sjöns bildande. Med bra varv kan 
felmarginalen i dateringarna bli så liten som 2% 
(Renberg & Segerström 1981). I jämförelse med 
de fel på upp till l.000 år som C 14-datering i se-
diment kan ge (Olsson 1979), ger varvigt sjösedi-
ment med andra ord mycket exakt datering. 

Stordjupsjön är den första sjö man funnit 
ovanför den högsta kustlinjen med varvigt sedi-
ment från 5000 f Kr till nutid. Sjön ligger i en ås 
och är förmodligen en så kallad åsgrop bildad av 
dödis som legat kvar sedan inlandsisen smält 
bort. 

Pollenanalysen visar att granen kom till Stor-
djupsjön omkring år 250 fKr och att den bredde 
ut sig på bekostnad av tall, björk och al. Inom en 
period av 300-400 år etablerade sig granen och 
var omkring 100 e Kr det dominerande trädslaget 
med ca 50 procents andel av det totala beståndet. 
De enstaka granpollen som uppträder redan om-
kring 1200 fKr är med stor sannolikhet antingen 
föroreningar i proverna eller långspridda pollen 
från mycket avlägsna bestånd (Birks & Birks 
1980). 

I övrigt kan man från diagrammet utläsa att 
andelen tall, björk och al är tämligen stabil från 
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Fig. 1. Omrddet kring Maksjön, Varesen och Malgovik. 1 500 
•= boplatser. 

omkring 2000 f Kr till granens invandring. I sam-
band med att klimatet blev kallare minskade den 
lilla andelen ädellövskog successivt för att för-
svinna helt runt 300 f Kr. 

Andelen öppen vegetation, dvs gräs- och ört-
pollen, är relativt konstant från 2000 f Kr till 
200 eKr. 

Hur långt från Stordjupsjön kan man då dra 
slutsatser utifrån vår analys? Peck (197 3) hävdar 
att omkring 95% av alla pollen i en sjös sediment 
kommer med ytvattnet. Detta skulle betyda att 
pollenanalysen speglar det område sjön avvatt-
nar, det vill säga i det här fallet ett område på 
cirka 3 kvadratkilometer runt sjön. Det är troligt 
att det boplatsrika området runt Maksj ön-
Varesen haft en något annorlunda vegetations-
sammansättning än området runt Stordjupsjön, 
beroende på att Maksjön-Varesen-området do-
mineras av morän, medan Stordjupsjön omges av 
sediment. Det klimat som vegetationen speglar 
innefattar dock betydligt större områden. 

Analysvärdena på organiskt-oorganiskt mate-
rial vi~ . .ar en mycket tydlig topp strax efter år 
1500 fKr och ca 1000 år framåt. En trolig för-
klaring till den ökade depositionen av material 
kan vara att Laxbäcken, som idag har sitt utflö-
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värden). Staplar där pollenförekomsten varit ldg, har för att 
variationen skall framgd, fyllts i med promille. ( Efter Olof-
sson och Widell 1983.) 
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de direkt ut i Malgomaj, under en tid runnit via 
Stordjupsjön. Diagrammets utseende kan även 
bero på en ökad nederbördsmängd, då det mesta 
sedimentmaterialet förs till sjön med tillrinnande 
vatten, via bäckar och ytavrinning. Särskilt myc-
ket material kommer till sjön med snösmältning-
ens vårflod. Därför skulle också ett kallare kli-
mat med mera snö leda till ökad införsel av ma-
terial till sjön. 

För att kunna dra någon bestämd slutsats om 
orsaken till den förhöjda materialdepositionen 
omkring 1000 fKr borde man komplettera vår 
undersökning med noggranna studier av områ-
dets hydrologi och geologi. Även pollenanalysen 
i närliggande sjöar och studier av andra kompo-
nenter i sedimenten vore värdefulla. 

Denna artikel är en sammanfattning av »Kli-
mat och vegetation under 2.000 år (1968 fKr -
232 e Kr) vid Stordjupsjön i Vilhelmina» av Eva-
Britt Olofsson och Anna Widell 1983. Figuren 
med glödförlustanalysen är hämtad från Olofsson 
1985 »Rapport över paleoekologisk undersökning 
av Stordjupsjön, Vilhelmina». 

TALL 

10 20 30 40 

LITTERATUR 

ÄDELLÖV 
SKOG 

10 20 30 

. ÖPPEN 
VEGETATION 

10 20 30 40 

BIRKS, H J B & BIRKS, H H 1980. Quaternary Palaeo-
ecology. London. 

OLOFSSON, E 1985. Rapport över paleoekologisk un-
dersökning av Stordjupsjön, Vilhelmina. Västerbot-
tens museum, Umeå. 

OLOFSSON, E & WIDELL, A 1983. Klimat och vegeta-
tion under 2.000 år (1968 f Kr - 232 e Kr) vid Stor-
djupsjön, Vilhelmina. Examensarbete, Institutionen 
för biologisk grund utbildning, Umeå universitet, Umeå. 

OLSSON, I U 1979. Radiometric Dating. In Berglund, B 
(Ed.): Palaeohydrological changes in the temperate 
zone in the last 1500 years. - IGCP 158 B. Lake and 
mire environments. Project Guide Vol. 2. Specific 
Methods, pp. 1-38. Lund. 

PECK, R M 1973. Pollen budget studies in a small York-
shire catchment. Quaternary Plant Ecology - Ed. 
Birks & Birks. Oxford. 

RENBERG, I 1982. Varved lake sediments - geochro-
nological records of the Itolocene. - Geol. Fören. 
Stockholm. Förh. 104:275-279. 

RENBERG, I & SEGERSTRöM, U 1981. Applications 
of varved lake sediments in palaeoenvironmentaL 
studies. - Wahlenbergia 7: 125-133. 



Skärvstensanlä ar i södra La land 
Lars Löthman 

Abstract 
A survey of various structures of fire-cracked stones on the inland of Norrland, 
especially along the water system of the rivers Ångermanälven, Umeälven and 
Vindelälven. Some larger ones are probably foundations of dwellings, indicating 
a more settled hunters' culture in the period late Mesolithic-Bronze Age. The 
smaller ones are remains of food cooking up to !ron Age. 

Inledning 
Fasta anläggningar med inslag av skärvsten - här 
avses främst ringformiga vallar, högar, vallomgiv-
na gropar - har ända in på 1970-talet varit tämli-
gen ovanliga inslag på de ditintills kända strand-
bundna boplatserna av stenålderskaraktär i Norr-
lands inland (Baudou 1973:161). Uppskattnings-
vis torde de då kända anläggningarna ha 'uppgått 
till högst ett femtiotal. Genom riksantikvarieäm-
betets inventeringar av fasta fornlämningar för 
de ekonomiska och topografiska kartorna under 
1970-talet har emellertid kännedomen om deras 
utbredning ökat väsentligt och resulterat i en fler-
dubbling av antalet skärvstensanläggningar. I den-
na uppsats lämnas en översikt över inventerings-
läget tom 1977 i norrlandslänen med tonvikt på 
södra Lappland. Särskilt behandlas där kartogra-
fiskt deras utbredning, former och mått samt lä-
gen i terrängen och i landskapet. Med utgångs-
punkt från dessa faktorer och anläggningarnas 
uppenbara samband med övriga av fångstkultu-
rens lämningar samt genom en översiktlig genom-
gång av undersökta lokaler fram till 1979 görs 
försök till typologisk indelning och tolkning 
med aspekter på ekonomi och samhälle. Slutli-
gen anvisas några frågeställningar för fortsatt 
forskning. 

Registrering 
Riksantikvarieämbetets inventeringar för ekono-
miska kartan skall enligt 1937 års riksdagsbeslut 
i första hand registrera ovan mark synliga forn-
lämningar. Under 1970-talet har emellertid am-
bitionerna utsträckts till att om möjligt registre-
ra även boplatslämningar av stenålderskaraktär. 
Denna redovisning är självfallet ojämn, inte bara 
pga bristande utan även år från år starkt växlan-
de resurser i de ofta ytmässigt stora delar av 
Norrlands inland, som ämbetet haft att färdig-
ställa varje säsong i takt med utgivningen av 
nämnda kartverk. Rent generellt kan sägas att 
inom områden för enbart topografisk kartlägg-
ning har boplatsinventering endast medhunnits i 

undantagsfall. I områden med kartläggning för 
ekonomiska kartan har i regel betydande delar 
av huvudvattenleden kunnat rekognosceras sys-
tematiskt, medan mellanliggande avsnitt och si-
dovattendragen fått tagas mera översiktligt eller 
summariskt. Ej sällan har de senare måst helt 
överhoppas. 

Källäge 
Fornminnesinventeraren har alltså i Norrland 
många gånger ej ekonomiskt utrymme för förut-
sättningslös rekognoscering utan får på sin höjd 
försöka att nöjaktigt täcka de känsligaste strå-
ken längs älvdalarna. De växlande vattenstånden 
under inventeringssäsongen och den skiftande 
vattenföringen år från år medför att registrering-
en av de strandbunclna·boplatslämningarna blir 
slumpmässig. Härtill kommer att inventeraren 
ofta stöter på och förväntas ....!. efter en kort oku-
lärbesiktning - kunna identifiera eller åtminsto-
ne kategorisera företeelser, om vilka våra kun-
skaper ännu är mycket ofullständiga. Detta gäl-
ler i synnerhet de ovan mark synliga fasta läm-
ningar, som uppträder i de norrländska boplats-
miljöerna av stenålderskaraktär, av vilka här 
kommer att behandlas främst olika anläggningar 
med inslag av skärvsten (vallar, högar, vallomgiv-
na gropar och tomtningar). Däremot kan ej de 
talrika och mera svårdaterade härdarna tas upp, 
ej heller de mindre, engångsanvändas k kokgro-
parna eller mera diffusa lämningar såsom »sträng-
ar>> eller »mattor» av skärvsten. 

Södra Lappland 
Säsongerna 197 4-7 6 omfattade riksantikvarie-
ämbetets inventeringar för ovannämnda kartor i 
Norrland bl a ca 250 kvadratmil inom södra de-
larna av Lappland (utom fjällzonen) berörande 
större eller mindre delar av de nio sydligaste 
socknarna samt centrala avsnitt av Ångerman-
älvens, Umeälvens och Vindelälvens vattensys-
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tem. 1 Inom rubricerade inventeringsområden 
registrerades under de tre säsongerna samman-
lagt ca 2.600 fångstgropar och uppskattningsvis 
närmare 1.500 lokaler av stenålderskaraktär samt 
- alltid på eller i anslutning till de senare - 76 
anläggningar med inslag av skärvsten på 56 plat-
ser. Därvid har efter enbart okulärbesiktning och 
enstaka provstick preliminärt 30 kunnat bedö-
mas som skärvstensvallar, 38 som vallomgivna 
skärvstensgropar, 5 som skärvstenshögar och 3 
som rektangulära tomtningar. 27 anläggningar på 
20 platser var tidigare kända, av vilka dock 7 tol-
kats som fångstgropar, sommargravar eller för-
modade »stalotomter». 53 är belägna inom Ång-
ermanälvens, endast 7 vid Umeälvens och 16 
längs Vindelälvens vattensystem. Inte mindre än 
42 återfinns inom Vilhelmina socken. Se över-
siktskartan, fig 1. 

Övriga Norrlands inland 
Inom angränsande inlandszoner av Norrland har 
riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 
åren 1971-75 inom Jämtlands län förtecknat to-
talt 50 liknande anläggningar med skärvsten på 
35 platser (K-G Selinge 1976), 2 medan det in-
om nordvästra hörnet av Ångermanland (Hoting-
området) 1970-71 framkom ett tiotal. Inom 
Norrbottens län har slutligen anslagen endast 
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räckt till mera översiktliga eller summariska bo-
platsrekognosceringar, varvid enstaka lokaler 
med huvudsakligen smärre, vallomgivna gropar 
(»kokgropar») antecknats. Därmed skulle det in-
om de genomgångna norrlandslänen vara kända 
- troligen lågt räknat - ca 160 skärvstensanlägg-
ningar på 120 platser. 

Miljöer med koncentrationer av skärvstensan-
läggningar i södra Lappland 
Mycket markant är dessa fasta anläggningars 
rumsliga samband med andra av fångskulturens 
lämningar. På utbredningskartan framträder klart 
flera begränsade miljöer med koncentrationer av 
anläggningar. Åtta sådana redovisas nedan i ta-
bellform. 

Då fångstmiljöerna mestadels är svåra att av-
gränsa, har siffrorna för boplatser och fångstgro-
par avrundats. Även de övriga lokalerna med fas-
ta anläggningar har någon form av kontakt. Om-
vänt förekommer även givetvis avsnitt med bo-
platser-fångstgropar, där de förra till synes helt 
saknar fasta anläggningar. 

Skärvstensanläggningarnas fysiska miljö 
Om man mera ingående granskar dessa anlägg-
ninars lägen i terrängen,. så finner man att knappt 

Miljöer Antal vid fornminnesinventering registrerade tom 197 7 

Stå- Fångst- Anläggningar med skärvsten 
boplatser gropar vallar högar gropar tomtningar S:a 

A Vojmsjöluspen 30 55 4 2 6 1 13 
Vilhelmina sn 

B Stalonnäset 5 20 7 1 7 2 17 
Vilhelmina sn 

C Varris-Maksjön 100 60 4+1? 0 3 0 8 
Vilhelmina sn 

D Dalasjön-Risån 10 90 2 0 1 0 3 
Vilhelmina sn 

E Nedre Laisälven 40 225 2 1 0 1 4 
Sorsele sn 

F Stamsjöån 25 70 1 0 2 0 3 
Åsele sn 

G Lyckströmmen 30 60 2 0 0 0 2 
Lycksele sn 

H St Tjikkiträsk 50 45 2 0 1 0 '- 3 
\ 

"' Västerbottens museum har under 1970-talets senare del vid närmare undersökningar kunnat utöka 
den 1975 överdämda skärvstensvallen raä nr 780 med en rektangulär tomtning och bedömt boplat-
sen raä 639 på låg holme inrymma en skärvstensvall samt konstaterat att de vallomgivna groparna 
vid lokalerna raä 132, 636, 646, 77 5 och 899 i Vilhelmina - 3 - är sk jord ugnar. 



Fig.2. Miljöbild över Stalonnäset vid Malgomajs NV spets, Vilhelmina sn (område B på öuersiktskartan) med en au de 
större kända koncentrationerna au skärustensaniJ'ggningar i landet (registrerade vid Riksant_ikuarieämbetets fornminnes-
inventering för topografiska kartan 1975). På SV sidan au den vänstra viken finns från gamla landsuägsbron och ned-
ströms bl a 4 ringformiga skärustensuallar, på S sidan au udden till höger därom finns bl a 3 stenåldersboplatser med 
1 rektangulär tomtning och 2 skärustensuallar samt på den lilla spetsiga udden i viken lå"ngst till höger 1 skärustens-
uall och 1 rektangulär tomtning (Vb m). Bilden godkänd för publicering au Försvarsstaben. Foto L. Löthman 1975. 

hälften ligger vid sjöar, de övriga främst vid älvar 
och åar, i ett par fall vid bäckar. Hälften är be-
lägna på uddar, de övriga längs rak strand, i vikar 
eller på holmar. En tredjedel återfinns vid vatten-
dragens sammanflöden eller sjöarnas utlopp. En 
del anläggningar - speciellt de vid de mindre vat-
tendragen belägna - intar mera tillbakadragna 
och skyddade lägen, medan andra kan ha mera 
markerade lägen, dock sällan så att de framträder 
monumentalt i landskapet. De allra flesta har an-
lagts uppe på strandbrinkar, medan en mindre 
del ligger i slänter eller på strandplanen nedan-
för (fig 2). över två tredjedelar förekommer i 
strandlägen, som är exponerade mot olika rikt-
ningar mellan väderstrecken V-SV-S-SSO, 
mao gynnsamma lägen med eftermiddagssol. 3 

Terminologi 
Terminologiskt skulle man i princip ku,nna kalla 
alla anläggningar med inslag av skärvsten och 

som har helt eller delvis vall kring central för-
djupning eller grop för skärvstensvallar. Dock 
har de mindre anläggningarna vid inventeringen 
kommit att benämnas vallomgivna skärvstens-
eller härdgropar eller tom kokgropar. Detta gäl-
ler i synnerhet om det är själva gropen som är 
det påtagliga. Framstår däremot vallen mest mar-
kant och gropen obetydligare, ligger beteckning-
en skärvstensvall närmast till hands, speciellt om 
mängden skärvsten är uppenbar. Så har även mes-
tadels de anläggningar med rundade och ringfor-
miga vallar benämnts från en minsta diameter av 
ca 6 meter. 

Typologi 
• Det är över huvud taget svårt att vid inventering-
en klassificera dessa anläggningar, då man inte all-
tid pga överväxning kan se deras totala utsträck-
ning eller kan avgöra mängden av skärvsten i 
dem. Vissa partier kan innehålla rikligt med 



Fig. 3. Den största au de uid riksantikvarieämbetets fornminnesinuentering för ekon. kartan 1975 nyupptäckta tre 
skärustensuallarna uid Risdns sammanflöde med Vojmdn norr om Dalasjö, Vilhelmina sn (omrdde D pd översikts-
kartan fig 1 och raå· nr 469) med nå"rmast hästskoformad ringuall, 3- 6 m br och ca 0,5 m h samt ca 7x6 m stort, 
försänkt bottenplan. öppning i vallen ned mot vattnet. Hela anläggningen mäter ca 19xl 7 m. 
Foto: L. Löthman 1975. 

skärvsten, övriga knappt någon alls. Vad beträf-
far de ringformiga vallanläggningarna förekom-
mer oftast ovala eller runda. Om de har ett mar-
kant brott i vallen, bör de kunna kallas hästsko-
formade (fig 3 och 4), medan om de saknar en 
hel sida, bör de benämnas V-formade. De båda 
senare varianterna förekommer tämligen sällan i 
södra Lappland. 

Tolkning 
De inom 1974-76 års inventeringsområden re-
gistrerade skärvstensvallarna uppvisar yttermått 
av mellan 6 och 12 m för de runda samt 8-24 x 
7-19 m för de ovala. Anmärkningsvärt är att 
över hälften av dem har vanligen försänkta bot-
tenplan med ett tvärmått av minst 4-5 m för de 
runda upp till en area av ungefär 12 x 8 m för de 
största ovala (medelmåtten synes vara 6-7 m). 
Det vore alltså teoretiskt möjligt att i de större, 
ovala anläggningarna inrymma någon form av 

byggnad, i de närmast rundade en kåta eller dy-
likt. 

Ett par av de ur inventeringsböckerna mycket 
ungefärliga skisserna förtjänar härvidlag sitt .in-
tresse. Skärvstensvallarna med raä nr 773 och 
774:1 vid Stalonnäset och nr 577:2 vid Vojmsjö-
luspen i Vilhelmina sn (fig 4) har 5,5-7 m stora 
bottnar, vars yttre begränsning synes uppdelade 
i faser och bildande närmast oregelbundna poly-
goner med 5-6 sidor. De påminner onekligen ock-
så om kraftiga kåtabottnar, men här bör anmär-
kas, att de två förstnämnda ligger strax under 
högsta dämningsgräns i Malgomaj, varför de tid-
vis berörs av vatteninströmning, som kan ha de-
formerat deras inre. Raä nr 577 :2 vid Gråtanån 
har enligt uppgift tidigare använts av flottare 
som rastplats och har dessutom vårdats i sen tid, 
vilka sammantagna åtgärder kan ha påverkat bot-
tenplanets form. E Manker inräknar anläggning-
en i sitt fångstgropssystem nr 72:A (raä nr 191), 
men anmärker att den har märklig storlek och 
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form. 0 P Pettersson menar däremot att alla de 
större groparna i detta system inte är fångstgro-
par utan »de äro säkerligen lämningar efter de 
gamla fångstmännens bostäder». Han anför vida-
re att »lapparna hava hört av sina fäder, att det 
är stalomänniskor, som ha bott i här angivna bo-
städer, och som hava grävt och inrättat fångst-
groparna» (0 P Pettersson 1944:332ff; jfr R 
Kjellström 1976:165 ). Stalomänniskorna skulle 
m a o vara de förhistoriska fångstmännen! Att 
tanken på att de större skärvstensvallarna kunde 
vara boplatslämningar inte är ny, lämnar redan 
K Tinnberg i en inventeringsrapport om den sto-
ra anläggningen väster om Visjön vid Stamsjöån 
(Asele nr 404:1), i vilken han menar att det inte 
är alldeles uteslutet att gropen (12 x8 m) kan ha 
varit en stenåldersbostad under vintern. 4 Det är 
f ö mycket troligt att ortnamnet Stalonnäset har 
ett samband med skärvstensvallarna där! 

Ytterligare indikationer på mera varaktig vis-
telse lämnar de fyra närmast rektangulära tomt-
ningarna raä nr 557:2, 636:2 och 780:2, Vilhel-
mina sn, samt raä nr 4 71 :2, Sorsele sn. De ligger 
alla inom strandbundna boplatser. De två först-
nämnda är 21 x 11 m respektive 9,5 x 6,8 m 
samt tvärgående, låga vallar, vilka avdelar anlägg-
ningarna i 4 respektive 2 gropformade utrym-
men. Den fjärde vid Laisälven är 25 x 9 m och 
har möjligen långsidan mot älven borteroderad 
(se planskisser fig 4). De fem skärvstenshögarna 
är närmast ovala, 5-7 m långa, 4-6 m breda och 
intill 0,25 m höga. Tre ligger i anslutning till 
skärvstensvallar, de övriga mera isolerat men på 
boplatser. 1979 undersöktes skärvstenshögen 
raä nr 77 4: 3 vid Stalonnäset av Västerbottens 
museum, vilken gav rikliga mängder kol, brända 
ben, avslag och skrapor (rapport dnr 5780/80. 
ATA). 

Anläggningar för matberedning 
De tämligen många mindre, vallomgivna gropan-
läggningarna med inslag av skärvsten (vanligen 
ovala eller runda, ibland avlånga) är i regel 4-6 m 
i tvärmått inklusive vall. Huvuddelen har till sy-
nes måttligt med skärvsten i både bottnar och 
vallar. Flertalet utg5r troligen anläggningar, i vil-
ka någon form av matberedning f5rekommit 
(stekning eller snarare en kombination av varm-
rökning och torkning för att göra större män!f,-
der kött hållbart och lättare att transportera) 
upprepade gånger, varvid upprensningen efter 
hand medfört en förstoring av groparna och upp-
läggandet av vallar kring desamma. 6 Stundom 
blir dessa anläggningar tämligen lika mindre 
fångstgropar och kan i vissa fall ha registrerats 
som sådana. 7 Omvänt kan givetvis även fångst-
gropar, som anlagts i äldre boplatslager vara svår-
bedömda och ha upptagits som skärvstensanlägg-
ningar .8 Man kan över huvud taget utgå från att 
både tidigare och denna senaste inventering har 

förbigått en del lägre och obetydligare lämningar 
av de nu beskrivna fyra typerna av skärvstensan-
läggningar. 

Undersökningar. Dateringar 
Vad representerar slutligen de större av de nu ge-
nomgångna anläggningarna? Påtagligt är som 
nämnts deras starka rumsliga samband med övri-
ga lämningar av den norrländska fångstkulturen. 
Tidigare fåtaliga undersökningar: B Allard 1947 
vid Kvarnbergsvattnet, Frostviken sn (Rapport 
1948), E Allard och C Meschke 1961 vid St 
Tjikkiträsk, Stensele sn (Rapport 1964, Meschke 
1967), E Allard 1963-64 vid Lesjön, Bodum sn 
(Rapport 1966), H Hvarfner 1951 och forsk-
ningsprojektet NTB 1969 vid Bellsås, Hotingsjön, 
Tåsjö sn (Janson-Hvarfner 1960:32ff, Baudou, 
E 1973:160f), NTB 1970 vid Vojmsjöluspen, 
Vilhelmina sn (A Modig muntligen 1978), samt 
pågående: Västerbottens museum 1756-76 i 
sistnämnda område (Rapport: L Falk-L G Spång 
1978), grovdaterar dem också genom företagna 
C 14-prov och fyndmaterialet från tidigast sen-
mesolitisk tid fram till bronsålder, i vissa fall 
med tämligen långa användningstider. Gjorda 
benfynd vid de ovan uppräknade lokalerna pekar 
dessutom på stark dominans av älg och bäver, vil-
ket även överensstämmer med benfördelningen 
på de allra flesta hittills undersökta norrlandsbo-
platser (Iregren 1972:108, E Allard muntligen 
1976). Däremot visar undersökningar företagna 
av Västerbottens museum under 1970-talets se-
nare del att flera av de som jordugnar tolkade 
mindre, vallomgivna groparna inom Vilhelmina 
genom C 14-prov kan dateras till järnålder (VLM-
rapporter raä 132,636,188,236,503,899 a-b). 

Ekonomi. Fångststationer 
Har dessa speciella lokaler med fortfarande iakt-
tagbara lämningar av stora anläggningar hyst en 
bofast befolkning eller är de resultaten av uppre-
pade besök under långa perioder av vår forntid? 
Enligt översiktskartan är de belägna inom en 5-10 
mil bred zon från Laisälvens sammanflöde med 
Vindelälven i norr över Stensele och Vilhelmina 
ned till Dorotea-Asele och Hoting i söder med 
de östligaste på ett avstånd av 12-14 mil från den 
nuvarande kusten. Uppenbar är vidare - som på-
visats i denna uppsats - deras lokalisering till 
strategiska lägen vid större sjöars tillflöden och 
utlopp samt sidovattendragens sammanflöden 
med huvudvattenleden (fig 5). Dessa positioner 
innebar goda möjligheter att övervaka viltstråken 
och sannolikt de bästa fiskeplatserna med om-
land. Dessa faktorer antyder möjligheten av att 
de skulle kunna utgöra lämningar efter ett »nät» 
av »fångststationer» för uppsamling av främst 
skinn, torkat kött, torkad fisk, skogsfågel, horn-

,!'..I,. 



Fig.4. Exempel på fasta' anläggningar på strandbundna boplatser,,registrerade vid 
Riksantikvarieämbetets fornm innesinventeringar 197 4-76 inom Sorsele (So), 
Vilhelmina (Va) och Asele (As) socknar i södra Lapplan..d. Principskisser ur forn-
lämningsregistrets inventeringsböcker. Norr alltid uppåt. 
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Fig.5. Fångstmiljöerna med koncentrationer av skärvstensanläggningar i södra Lappland intar oftast mycket strategiska 
lägen vid sidovattendragens sammanflöden med huvudvattenlederna. Markerar de enbart "fdngststationer" eller utgör de 
rent av knutpunkter i en mera bofast fångstkultur ? 
Följande miljöer är markerade (jfr kartan, Fig.l och tabell) : A= Vojmsjöluspen, B= Stalonnäset, C= Varris-Maksjön, 
D= Dalasjön-Risån, F= Stamsjöån, G= Lyckströmmen och H= St Tjikkiträsk. Därutöver h.ar inlagts Hoting-området och 
S därom den i uppsatsen omnämnda miljön Gåxsjön Som Flåsjön i Ströms sn, Jämtland. 
Satellitbild i skala 1: 1 000 000 tagen 19 73 från jordresurssatelliten Landsat över S delarna av Lapp land och N delarna 
av Jämtland och Angermanland. Publiceras efter medgivande av Lantmäteriverket maj 1981. 

och ben produkter, begärliga bergarter etc, för vi-
dare transport nedströms älvarna. Om .å vore 
fallet, uppstår då frågan om »exploateringen» av 
dessa väldiga uppland styrts av endast kustbyg-
dens eller ens övriga Skandinaviens behov. Det 

är frestande att anta att även utomnordiska om-
rådens behov av främst skinn kunnat påverka ut-
vecklingen under åtminstone neoliticum-brons-
ålder. 



Bofast fångstkultur? 
Uppsatsens utbredningskarta får dock ej hård-
dragas. De inledningsvis omtalade bristerna i re-
gistreringen samt avsaknaden av systematisk bo-
platsrekognoscering inom och närmast nedanför 
fjällzonen, kan ge en delvis skev spridningsbild. 
Skärvstensvallen i Frostviken och hyddlämning-
en på Kungaudden i Tärnasjön, Sorsele sn (Chris-
tiansson 1969), samt en 1976 nyupptäckt skärv-
stensvall vid Vindelälven ett par mil öster om 
Lycksele (raä nr 228) visar att förekomsterna 
där täcker en närmare 20 mil bred zon av Norr-
lands inland, inom vilken givetvis ytterligare lik-
nande anläggningar kan finnas. Om det visar sig 
vara så, kan man börja fundera om inte en mera 
bofast fångstkultur funnits Gfr Baudou 1978: 
165f). De rikliga skärvstensmängderna på vissa 
av de kända boplatserna - tex de genom tidvis 
överdämning renspolade lokalerna vid Maksjön 
och V arris i Vilhelmina sn - talar verkligen här-
för. Än så länge vet vi dock för lite om dessa 
skärvstensanläggningars utbredning och upp-
komst, utan vi får i avvaktan på framtida inven-
teringar och undersökningar nöja oss med att 
konstatera att de sannolikt representerar en täm-
ligen vid skala av skilda typer anläggningar, vilka 
kan ha haft både varierande konstruktioner och 
funktioner.9 

Framtida forskningsområden 
Som nödvändig grundforskning framstår i första 
hand kompletterande och förutsättningslösa in-
venteringar under lämpliga årstider -vanligen 
vår och höst - i dels fjällzonen-förfjällszonen 
samt östra delen av inlandet innanför kustzonen, 
dels i tidigare summariskt boplatsrekognoscerade 
områden. Enär detta kräver närmast gigantiska 
arbetsinsatser, bör provsträckor utväljas längs 
vattendragen, om möjligt även provytor mellan 
dem. 10 Vidare bör förutom provtagningar för 
C 14- och fosfatanalyser även ett urval av olika 
typer av anläggningar på intakta boplatser under-
sökas närmare genom provschakt, varvid ekolo-
gisk och osteologisk expertis bör biträda. Särskilt 
bör uppmärksammas möjligheten av att vissa av 
dem kan vara anlagda i äldre boplatslager. Under-
sökningarna får emellertid ej stanna vid doku-
mentationen av själva boplatsmiljön, utan de bör 
utsträckas till även andra komponenter i fångst-
miljön, tex närliggande fångstgropar, gravar, häll-
konst etc. 

Ett flodområde som genom sin speciella rike-
dom och variation på skärvstensanläggningar 
- 86 på 7 4 platser (Selinge 1976) -vore särskilt 
värdefullt att undersöka närmare är Ångermanäl-
vens, bl a med hänsyn till i vad mån öppningar i 
fjällkedjan kan ha spelat en roll i denna floddals 
näringsstruktur under förhistorisk tid. Det är 
emellertid lika angeläget att följa upp om och i 
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vilken utsträckning olika typer skärvstensanlägg-
ningar förekommer inom älvdalarna norr om 
Vindelälven! Slutligen bör samtidigt generellt 
viss uppmärksamhet ägnas även åt områdena 
mellan vattenlederna, främst terrängen i anslut-
ning till gamla färdleder och viltstråk till lands·! 11 

FOTNOTER: 

1. Platsledare för inventeringarna 1974-75 inom stor-
bladrutorna 21G, 22F, 22G, 22H, 23G, 23H, 24G 
och 24H har varit L Löthman med biträde av B 
Elfström, G Flink och R Olebratt samt 1976 inom 
storbladrutorna 21H, 211, 221 och 22J K-G Selinge 
med biträde av G Magnusson. 

2. Vid specialinventering hösten 1977 inför planerade 
dämningar av nedre Längan inom tidigare av ämbe-
tets fornminnesinventering hösten 19 
tets fornminnesinventering ej boplatsrekognoscera-
de avsnitt påträffades åtta skärvstensanläggningar 
på fem platser (G Magnusson m fl 1978: Nedre 
Längan. Länsstyrelsen i Z län info-serie A nr 4, 
s 20). 

3. Liknande exponeringar visade sig också dominera 
boplatslägena inom två av författaren tidigare un-
dersökta delområden av Norrlands inland, vilkas 
resultat publicerats i Föllingebygdens fasta forn-
lämningar (Östersund 1978) samt Boplatser och 
fångstgropar längs Vindelälvens vattensystem i 
Sorseletrakten. Studier i norrländsk forntid (1978 ), 
cirkeldiagrammet s 108. 

4. Rapporten har dnr 2905/45, ATA. 
5. I fornlämningsregistret för Ströms sn, Jämtland 

(raä 448) har författaren antecknat en tradition 
återgiven av Axel Roos, N Äspnäs, om att man un-
derlättade transporten av älgkött från avlägsna 
fångstgropar genom att tända en brasa i en av dem, 
på vilken köttet lades och övertäcktes, varigenom 
det torkades och blev lätt att bära. 

6. Se H Hvarfners intressanta eldningsprov i en av de 
1954 undersökta vallomgivna kokgroparna vid 
Saivorova, Gällivare sn, i Storkok vid Holmajärvi. 
Norrbotten 1963, s 217 ff. Bland andra undersök-
ningar av liknande mindre anläggningar kan näm-
nas E Allard 1958 vid Umnässjön, Stensele raä nr 
102, och A Akerlund 1975 nära Amsele vid Ånger-
manälven, Asele sn, samt Västerbottens museum 
genom L G Spång 1975 vid Varris, raä 503 (publi-
cerad i Studier i norrländsk forntid, Umeå 1978) 
och 1976 vid Vojmsjöluspen, raä 553, samt genom 
J-E Tomtlund vid Vojmsjön, raä 859 och genom 
K Wijkander 1976 vid Vojmsjöluspen, raä 190, 
Vilhelmina sn. Huvuddelen av ovannämnda under-
sökta anläggningar visar på förekomst av skärvsten, 
kol och i vissa fall vedrester i botten, vilket styrker 
teorin om matberedning. 

7. Såt ex de av E Manker som jord ugnar beskrivna 
enstaka groparna i fångstgropssystemen nr 35 vid 
Veijejaure, Arjeplog raä nr 345 (C14-datering 
1240:tlQ f Kr) och nr 21 vid Sallohaure, Jokk-
mokk raä nr 18. Fångstgropar och stalotomter. 
1960, s 68 och 85 ff samt 209 f. Se även Mankers 
fångstgropssystem nr 75 vid Varris, Vilhelmina sn 
(del av raä nr 235 ), vilka undersökts av A Linder-
Rissen 1956, dnr 3191/57. ATA. Förf har inom 
Storavanområdet 1971 och i överkalix 197 2 
(1970-7 2 års fornminnesinventeringar. Överkalix 
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hembygdsgilles årsbok 1973, s 20 f.) inom boplats-
miljöer registerat av ortsbor anvisade exempel på 
Jtfångstgropan, vilka troligen i stället utgör skärv-
stensanläggningar. 

8. Ett gott exempel på en sådan svårdokumenterad 
fångst- och .boplatsmiljö utgör den smala åsrygg i 
SSV delen av Gåxsjön i Ströms sn, på vilken fångst-
gropar och vallomgivna skärvstensgropar av varie-
rande storlekar ligger blandade (Fysiska riksplanen 
197 3: Jämtlands län, område 105). 

• 9. Förf har under fornminnesinventeringar i Mälar-
dalen och på Gotland registrerat skärvstensanlägg-
ningar av liknande typ som de norrländska. Av des-
sa sydsvenska anläggningar synes dock huvuddelen 
utgöras av skärvstenshögar och skärvstensvallar en-
dast förekomma i mindre omfattning, vilket skulle 
kunna innebära att man här haft andra former av 
bostäder, medan dominansen av skärvstensvallar i 
Norrland talar för att åtminstone de större utgjort 
bostadstomtningar. Se även Fornvännen 1978:2, 
s 112 f. 

10. Forskningsprojektet Nordarkeologi har med givan-
de resultat inventerat även skogsterrängen mellan 
vattenlederna inom bl a stora delar av Byskeälvens 
och Åbyälvens vattensystem samt delar av Arjeplog, 
Arvidsjaur och Älvsbyn längs Skellefteälvens och 
Piteälvens vattensystem, samtidigt som man re-
kognoscerat själva vattendragen (H Christiansson 
och H Wigenstam muntligen 1978). 

11. Denna uppsats ingår ursprungligen i lnventori in 
honorem. En vänbok till Folke Hallberg december 
1976 (manuskriptsamling, KVHAA:s bibliotek) 
och har här lätt omarbetats. 
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Stenålders bostaden 
Lars Göran Spång 

Abstract 
Previous explanations on the occurence of fire-cracked stone-mounds in middle 
Sweden and Norrland are summarized. Theories connected to the Bronze-Age 
stone-mounds in middle Sweden are more diversified. The occurence of fire-
cracked stone on Stone-Age sites in Norrland is usually explained to originate 
from the need of boiling water. Observations of fire-cracked stone in situ suggests 
that the stones functioned as heat-reservoir in hearths and pit-ovens. The fact 
that cracked stones were considered as waste contradict the boiling stone theory. 

In some cases fire-cracked mounds surrounds a depression in the ground where 
hearths and pit-ovens are found. This feature is suggested to indicate locations of 
subterrainian huts mainly suited for conditions where temperature fluctuate. The 
floor and earth-walls function as heat-reservoirs. Waste were deposited in a circular 
mound around the depression in order to maintain the level of the floor. 

One particular subterrainian hut was studied ( R. 554 ) concerning stratigraphic 
and corologic relationships of the fire-cracked stone deposits. Quartzite is found 
to be favoured as raw material in younger deposits opposed to older layers (from 
5300 BP uncalibrated) where quartz i frequent. The form of the scrapers are ana-
lyzed to determine if a changed pattern is detectable. Principal component ana-
lyzis was used for this purpose but a clear pattern was not discovered. 

The relative frequenzy of fire-cracked stones suggest a steady development to-
wards colder conditions which•is also verified by pollenanalyzis. The hydrolic 
conditions (analyzed by Olsson-Widell in this publication) might also have accom-
plished the frequenzy of fire-cracked stones and finally led to the abandoning of 
subterrainian huts. 

Inledning 

Undersökningarna som företagits vid Vojmsjö-
luspen har redan från början av 1975 lagt tyngd-
punkten på problemställningarna omkring de sk 
skärvstensvallarna. Dessa består av väl synliga 
försänkningar i marken som omges av en ringfor-
mad vall bestående av sönderbränd sten, sk 
skärvsten. Flera andra anläggningar ansågs kunna 
sättas i samband med dessa, t ex fångstgropar, 
jordugnar och övriga boplatslager som variatio-
ner av lämningar från en homogen fångstkultur 
där näringsförhållandena under en lång tidsrymd 
relativt ostört hat kunnat vara inriktade på 
fångst, fiske och insamling av växtföda. Liksom 
i många andra sammanhang visar sig antaganden 
som utsatts från början ganska snart vara tvek-
samma. Den »homogenitet» som bl a tar sig ut-
tryck i att boplatser med skärvsten har en benä-
genhet att kallas »boplatser av stenålderskaraktän> 
över hela Norrland, uppdagades snart vara grun-
dad på att stenåldersforskningen i inlandet fort-
farande går i barnaskor. Undersökningarna i 
Vojmsjön har inte bara fått fram att inlandets 
fångstkultur uppvisar en stor variation av läm-
ningar i marken, µtan också att lämningarna 
skiftar i karaktär beroende på utvecklingens 
gång och ett förändrat levnadsmönster. 

I föreliggande artikel har skärvstensmängden 
analyserats utifrån antagandet att skärvstensval-
lar är utformade för vinter-halvåret. Som framgår 
nedan finns det metoder att testa detta utifrån det 
framtagna arkeologiska materialet d v s sskärvsten, 
redskap, avfallsprodukter från redskapstillverkning 
samt från fältdokumentationen. Det vanligaste sät-
tet att fastställa huruvida en boplats är säsongsbe-
tingad eller ej är att analysera benmaterialet för 
att se om vissa djurarter som endast förekommer 
på platsen en viss årstid har prioriterats. Denna 
metod har emellertid fått en underordnad bety-
delse p g a den ringa förekomsten av benrester på 
de boplatser som här behandlats. 

Vad är en skärv stensvall? 
Innan man går vidare i behandlingen av frågan 
om skärvstensvallar är vinterboställen eller inte, 
måste de viktigaste karaktärsdragen hos skärv-
stensvallen utredas om resultaten ska ha en viss 
allmängiltighet. 

Grundläggande för skärvstensvallen i denna 
behandling är inte enbart förekomsten av skärv-
sten i form av vallar. Skärvstensformationer kan 
förekomma på andra norrländska boplatser i va-
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rierande former. Det utmärkande är i stället att 
ett bottenplan har grävts ut så att en golvyta som 
ligger lägre än den omgivande markytan erhållits. 
Golvytan kan variera i form och storlek, likaså 
den omgivande vallens bredd och höjd samt även 
djupet på golvet (se Lundberg i denna publika-
tion, samt fig.l). 

Ett annat kännetecken är att det uppgrävda 
gruset lagts i en vall runt golvet, i regel endast åt 
ett håll. Ett tredje kännetecken är att skärvsten 
fortsättningsvis deponerats runt golvytan så att 
en ringformad vall bildats. Ibland har endast de-
lar av vallen hunnit bildas och man har även låtit 
en eller flera öppningar vara fria från skärvsten. 
Skärvstensmassorna innehåller avfall från boplat-
sen (ben, kol, redskap och rester från redskaps-
tillverkningen). 

Ringformade skärvstensvallar kan förekomma 
i andra sammanhang (tex jordugnar, se Melander 
i denna publikation). Skärvstensrösen med grop i 
mitten eller bildande hästskoform (tex Wigren 
1978) är andra varianter. För att urskilja dessa 
definitionsmässigt från varandra är det viktigt att 
betona betydelsen av ett försänkt bottenplan in-
nanför vallen. Ändamålet med denna försänk-
ning återkommer jag till. 

Skärvstensvallarna har uppmärksammats som 
en särskild typ av fornlämning sedan de upptäck-
tes. Den tidigaste uppteckningen av en skärv-
stensvall gjordes av O B Santesson 1923 vid 
Bellsås, Hotingsjön. Samma skärvstensvall under-
söktes sedan av Harald Hvarfner 1952 i samband 
med vattenkraftutbyggnaden samt av NTB 1969 
(Hvarfner-Jansson 1960, Baudou 1977). 

Skärvstensvallen vid Hotingsjön kom länge att 
vara normgivande så att denna typ av boställen 
kallades »boplatser av Hotingtyp». 

I skärvstenshögar är keramik vanlig (Hyen-
strand 1966 m fl), men ändå förespråkas att ett 
motsatsförhållande råder mellan förekomst av 
keramik och skärvsten (Rentzhog 1966:78). Cir-
ka hälften av skärvstenshögarna-i Spånga sn, 
Uppland, innehåller keramik (Sjöswärd-Aström 
1976) och i de av Hyenstrand (Hyenstrand 1968) 
redovisade undersökningarna är förhållandena 
ungefär desamma. Keramik förekommer emeller-
tid generellt sparsamt i själva skärvstenshögarna. 

Av detta kan konstateras att vad som än av-
sågs med upphettandet av sten när de mellan-
svenska skärvstenshögarna byggdes upp, kan brist 
på kunskap om keramik uteslutas som förklaring. 

Ytterligare faktorer som begränsar möjlighe-
ten till jämförelse mellan skärvstensvallar och 
skärvstensrösen är att det ibland påträffats män-
niskoben i skärvstensrösen, vilket föranlett teo-
rier om att dessa rösen är gravar (Hyenstrand 
1968:75, Rentzhog 1966:73).Vidare har påträf-
fats rester av eldning, vilket föranlett att begrep-
pet »bålrösen» myntats (Bellander 1938~ Wigren 
1978). 

Trots svårigheten att ge en gemensam förkla-
ring till uppträdandet av skärvsten i de olika sam-
manhangen har den övervägande tolkningen varit 
att skärvsten uppstår av att upphettad sten an-
vänds till någon form av boplatsaktivitet. Med 
denna tolkning är det berättigat med en jämfö-
relse mellan skärvstensrösen och norrländska 
skäivstensvallar. Det finns även likheter i mate-
rialet som deponerats tillsammans med skärvste-
nen som berättigar till en jämförelse. 

Förekomsten av ben, kol och kasserade red-
skap är framförallt de gemensamma känneteck-
nen. Skärvstensrösen innehåller ben av svin och 

. får. Redskapen kan vara knackstenar, gjutforms-
fragment eller bronsföremål, fynd som normalt 
avsätts på mellansvenska bronsåldersboplatser. 

I skärvstensvallar härrör benfragmenten hu-
vudsakligen från älg och bäver. Redskapen består 
huvudsakligen av skrapor, spetsar och knivar. 
Kol är, liksom i mellansverige, ett vanligt inslag i 
skärvstensmassorna. 

Uppkomsten av de mellansvenska skärvstens-
rösena har givits mer skiftande förklaringar än 
skärvstensvallarna. T ex har skärvsten förklarats 
kunna uppstå i samband med bronshantverket 
(Schönbäck 1959:93) eller genom hopsamling av 
härdrester (Hyenstrand 1968:74) eller för att få 
fram byggnadsmaterial (Rentzhog 1967:79). Des-
sa förklaringar ges vid sidan om den vanligare 
teorin, att skärvsten är förbrukad koksten. Näm-
nas bör också en övertygande teori om upphet-
tade stenars användning för utvinning av sältran 
och talg (Tegengren 1970:132, K Gustavsson 
1980). 

Teorin utgår från en beskrivning från 1588 i 
Ryssland om hur säljägare efter ett sälslag gräver 
en grop i strandbrinken och slänger i späcket till-
sammans med upphettade stenar (Tegengren 
1970:113). Metoden innebar att man undvek 
brandrisker. 

Talg från älg skulle kunna utvinnas på samma 
sätt. Tegengren menar att kokning inte ska ses 
som det primära behovet när man står inför tolk-
ningen av skärvstenens upprinnelse: 

»Tyder nu dessa kokstenshögar på att man 
ställt till 'storkok' på platsen och konsumera-
de de väldiga massor kött jakten gav? Måste 
inte det kött man samlade under jaktsäsongen 
uppbevaras som förråd för kommande tider? 
Förtärde man inte huvudsakligen inälvor, hjär-
na, märg och djurmagarnas innehåll under den 
tid jakten pågick? Så har skett och sker fort-
farande inom arktiska och subarktiska fångst-
områden. Köttet kan dels lufttorkas, dels un-
der senhösten frysas ned. - - -

Det synes mig därför mest troligt, att de jä-
gare, som säsongvis infann sig till storjakt i 
Skandinaviens troligen största älgskog, lade 
upp förråd av kött och hudar och med till-
hjälp av glödgade stenar ur inälvorna och an-
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Fig.1. Principen för hur en skärustensuall byggs upp. 
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nat slaktavfall utvann den värdefulla talgen, 
som på annat sätt inte hade kunnat uppläggas . 
i förråd och transporteras bort tillsammans med 
det övriga jaktbytet.» (Tegengren 1970:132.) 
Förutom Tegen~ren har norrlandsforskare till 

skillnad från uttolkare av skärvstensrösen nästan 
enbart varit inriktade på att skärvstenen har sin 
upprinnelse i kokning. 

Noel Broadbent ger en mångsidig bild av kok-
stenars användningsområde och exemplifierar 
nödvändigheten av varmvatten för olika ändamål 
(tex trä- och benarbeten). Kokstensteorin stöds 
av flera etnologiska paralleller och jämförelser 
med irländska arkeologiska företeelser liknande 
de norrländska skärvstensvallarna. På Irland har 
träkar påträffats i anslutning till skärvstensmas-
sorna (Broadbent 1979:155). 

En närmare studie av kokteorin kan motiveras. 
Av de hittills utförda benanalyserna från skärv-
stensvallarna framgår att älg och bäver varit den 
huvudsakliga födan. Detta måste dock ses i per-
spektiv av att benen bevaras bättre om de är 
brända samt om de härstammar från större djur. 
Att fågel och fisk varit viktiga näringskällor kan 
inte uteslutas. Skärvstensvallarnas läge vid stora 
fångstgropssystem utgör emellertid en viktig in-
dikation på att storvilt har varit viktigt för valet 
av boplatsläge. 

För att se om det är rimligt att kokning varit 
nödvändig i matlagningen kan Kerstin Eidlitz' 
avhandling vara en värdefull hjälp. Eidlitz har 
sammanställt de flesta matberedningsmetoderna 
i det cirkumpolära området såsom de varit kända 
av upptäcktsresande och sentida etnografer. Be-
redningen av älgkött och bäverkött har emeller-
tid inte tagits upp i någon större omfattning, 
men det framgår med tydlighet att kokning av 
mat har haft en stor betydelse i dessa områden. 
Kokning har bl a haft betydelse för utvinning av 
fett ur renkött samt vid beredning av färskt kött 
i allmänhet. Torkat, fryst och jäst (ruttnat) kött 
har konsumerats direkt utan att först kokas. Det 
påpekas också att köttet, ur vår synvinkel, koka-
des dåligt (Eidlitz 1971:110). 

Innan man drar slutsatser efter jämförelser 
med matvanor i det cirkumpolära området, är 
det viktigt att se den historiska utvecklingens in-
verkan. De flesta uppteckningar som görs om 
sentida jägarfolk sker efter att västerländska va-
nor introducerats i de beskrivna samhällena. Till 
synes oförargliga influenser kan ändra levnadsvill-
koren radikalt i jägarekonomier. Eidlitz gör även 
detta påpekande (Eidlitz 1971:111 ff). Det fak-
tum att kokning av mat har varit vanligt bland 
jägarsamhällen i det cirkumpolära området bety-
der således inte att det alltid har varit så. Infö-
randet av nya material som dessa kontakter inne-
bär, kan vara en utlösande faktor så att exempel-
vis kokning i kärl som går att ställa på elden blir 
en accepterad innovation. • 

Om man likväl skulle göra en jämförelse med 
sentida folk och accepte,ra att kokning av mat 
var en viktig beredningsmetod, skulle det ligga 
närmast till hands att kokningen mest skedde på 
boplatser där tillgången var rik på färsk mat, dvs 
där man levde på det byte som för tillfället jaga-
des. Kött som konserverats på ett eller annat sätt 
visar ju enligt samma jämförelse att det konsume-
rades utan föregående beredning. 

Om vattenkokning har varit viktig för ben- och 
trähantverket, bör detta också avspeglas i lokali-
seringen av skärvstensrika boplatser. Närmiljön 
bör i sådant fall vara resursrik på råvarorna. Ty-
värr har vi inte fynd från skärvstensvallar som 
kan ge besked om vilka träslag som varit priori-
terade, men med tanke på trähantverkets sentida 
materialpreferens bör lövträden ha varit viktiga 
resurser, i synnerhet björken med både veden 
och nävret som användbara material. Den samti-
da Kalvträskskidan (VLM inv nr B 1377) har 
gjorts av tall, vilket ger oss underlag för att anta 
att även tallen utgjort viktigt råmaterial i trähant-
verket. 

Benmaterial som viktig råvara i hantverket bör 
ge samma lokalbundenhet som när storvilt till fö-
da är viktigt. Eftersom ben bevarats i skärvstens-
vallar, bör spår efter bearbetning kunna påvisas, 
såvida benhantverk varit en viktig förklaring till 
skärvstensmassorna. 

Med ovanstående resonemang finns det inte 
mycket som motsäger hypotesen att skärvstens-
massorna är rester efter kokningsaktiviteter. Lo-
kaliseringen av skärvstensvallarna till fångstgrops-
rika områden visar att färskt byte varit tillgäng-
ligt och att det i så fall bör ha kokats innan det 
konsumerades. En betydelsefull verksamhet in-
om trähantverket bör innebära lokalisering till 
skogsområden, vilket också är fallet för skärv-
stensvallar. Det kan i sammanhanget noteras att 
ett område med boplatskoncentrationer (Vare-
sen, Maksjön), närbeläget till skärvstensvallarna 
vid Vojmsjön och Stalon, saknar skärvstensvallar 
och uppvisar ett annorlunda skogsbestånd. I 
Varesen, Maksjön, dominerar björkbeståndet, 
men i Vojmsjön och Stalon dominerar tall under 
den aktuella tiden (se Wallin). Såvida skogsbe-
ståndet var avgörande för lokaliseringen tycks 
tallen ha varit en viktig faktor för valet. Huru-
vida detta är betingat av trähantverkets betydel-
se går inte att säga, eftersom träfynd saknas. 

Ytterligare indikationer på att trähantverket 
har varit betydelsefullt är att en stor del av skra-
porna som påträffas bland skärvsten har spår ef-
ter träbearbetning (Rydström 1984). Gunhild 
Rydström har analyserat eggvinkel och slitspår 
på skrapor från ett urval skärvstensvallar, varvid 
hon konstaterat att skraporna använts till bear-
betning av skinn, trä och ben. Förhållandet mel-
lan de olika användningarna varierar mellan olika 
skärvstensvallar (se fig 2). J?et är främst före-



komsten av skrapor som använts i ben som ger 
stöd för uppfattningen att benhantverk förekom-
mit. Vid Lemnäset (R. 26, Bodums sn) förekom-
mer dessutom bearbetade benfragment. Där visar 
sig emellertid skraporna främst vara använda vid 
skinnberedning. Under alla förhållanden finns 
det stöd för en teori om att benhantverk varit 
betydelsefullt vid skärvstensvallar och att skärv-
sten kan ha använts i denna process. 

V ar har man eldat ? 
Utifrån det hittills redovisade underlaget finns 
det anledning att undersöka konstruktionerna i 
skärvstensvallarna för att se om de kan ge stöd 
för att någon av aktiviteterna har ett domineran-
de samband med skärvstenen. 

Hyenstrand har vad gäller skärvstensrösen lagt 
fram en invändning mot kokstensteorin som 
även är tillämpbar för skärvstensvallarna (Hyen-
strand 1968:74). Sotinblandningen och stora va-
riationer i stenstorlek tyder på att skärvsten ute-
slutande är härdavfall. Sotinblandningen kan i 
själva verket dölja ett avgörande argument för att 
skärvsten i regel inte har använts som koksten till 
uppvärmning av vätska. Det är dock inte omöjligt 
att olika processer varit förekommande så att 
skärvstensrösen både med och utan sot bildats. 
Rentzhog är av den uppfattningen. Rösen med sot 
förklaras uppkomna vid själva bålplatsen, varvid 
både koksten och härdavfall bildats, och rösen 
utan kol förklaras bestå av sprucken koksten 
med bålplatsen belägen utanför röset (Rentzog 
1967:74). Rentzhogs förklaring till sotinbland-
ningen kan inte motsägas, såvida bålplatser verk-
ligen kan konstateras i själva röset varvat med 
skärvsten. Detta skulle visa att själva koknings-
proceduren försiggått på röset, varvid d~t succes-

so% 
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sivt byggts upp med blandat material. 
Skärvstensvallen vid Gäddede, Frostvikens sn, 

Jämtland, tillhör den tidigast totalundersökta. 
Uppteckningen gjordes av Knut Tinnberg 1946 
(ATA 4227 / 48) och undersökningen utfördes av 
Björn Allard 1948. Det framkom att skärvstens-
lagren deponerats tillsammans med mycket älg-
ben och att redskapsfynd var ovanligt rikt före-
kommande. 

I de första undersökningarna ägnades inte 
mycket uppmärksamhet åt frågan om skärvstens-
vallarnas funktion som bostad. Däremot före-
slog redan Hvarfner (Hvarfner-Jansson 1960) 
att det kunde röra sig om säsongsbetonad bosätt-
ning och Baudou fratp.lägger hypotesen att skärv-
stensvallar utgör lämpligt skydd för en hydd-
konstruktion som används under vinterhalvåret, 
medan man vistades vid kusten under sommar-
halvåret (Baudou 1977: 98, 129). 

Med undersökningarna vid Tjikkiträsk, Lyck-
sele sn, Lappland,. och Lemnäset, Bodums sn, 
Ångermanland, blev skärvstensvallars uppbygg-
nad och fyndsammansättning klarare. Analyser 
av benmaterialet och C 14-dateringar gav bättre 
kunskap om daterings- och näringsförhållanden. 
Två kolprover i vallen vid Tjikkiträsk gav date-
ringen ca 3400-2500 f Kr och prover vid Lem-
näset gav 2300 f Kr. Inom detta spektrum kom 
även dateringar .av senare undersökta skärvstens-
vallar att hålla sig. Benanalysen vid Tjikkiträsk. 
visade att älg och bäver var vanligast förekom-
mande. 

Vad är skärvs ten? 
Man ställde sig tidigt frågande till skärvstens-
mängden i dessa ringformade vallar, men förete-
elsen blev inte analyserad mer systematiskt. 
Hvarfner har ägnat den mest ingående diskussio-
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Fig.2. Fördelning au skrapors anuå'ndning. Efter uppgifter au G. Rydström. 
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nen åt skärvstenens tillkomst (Hvarfner-Jaiisson 
1960) och stöder bl a sina antaganden på teorier 
som utvecklats i samband med frågan om de 
mellan-svenska skarvstensrösena från bronsåldern, 
framst företrildd av Gustavsson 1949. 

Tanken var att sten användes för att bringa 
vatten i kokning. Stenen upphettades och lades i 
trä- eller skinnkärl med vatten. Upprepade upp-
hettningar och avkylningar ledde till att stenen 
sprängdes och blev oanvändbar. »Förbrukad» 
sten deponerades sedan i vallar runt själva kok-
platsen. 

De mellansvenska skärvstenshögarna kan tjäna 
som jämförelse till studiet av skärvstensvallar, 
men det finns olikheter mellan dessa olika objekt 
som gör det svårt att dra slutsatser om deras 
eventuellt gemensamma funktion; 

För det första är de mellansvenska skärvstens-
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Fig.3. Skärvstensvall (L.17) vid Tjikkiträsk, Stensele. 
Punkterna visar utbredningen av redskap (huvudsak-
ligen skrapor av kvarts och kvartsit). Eldplatserna är 
detaljritade. Omredigering av förf. efter Mescke -61 -67. 

högarna daterade till bronsålder och företrädes-
vis till dess yngre del (Hyenstrand 1974:15) och 
ibland till järnålder (Gustavsson 1949, Sjöswärd 
-Aström 1976). Detta är inget avgörande mot-
argument för en jämförelse, eftersom ideer (tex 
kokning av vatten i skinnsäckar) kan uppträda 
spontant oberoende av kontakter och tidsav-
stånd. Det måste emellertid uppmärksammas att 
både det geografiska och tidsmässiga avståndet 
(tidsmässigt skiljer de sig mellan 1000 och 3500 
år) gör att de samhälleliga och ekologiska förut-
sättningarna är helt olika mellan skärvstensrösen 
och skärvstensvallar. 

För det andra skiljer sig materialet som depo-
nerats tillsammans med skärvstenen på en viktig 
punkt, nämligen vad gäller förekomsten av kera-
mik. Keramiken har vid flera tillfällen ansetts 
uppträda på boplatser efter att bruket av sten till 



uppvärmning övergavs. Det låter logiskt: så länge 
man inte har kunskap om lerkärl som tål eld så 
är man hänvisad till uppvärmning av vatten i 
skinn- eller träbehållare med uppvärmda stenar. 
Senast har denna åsikt framlagts av Noel Broad-
bent (Broadbent 1979:156), som menar att från-
varon av skärvs ten på boplatser i Norrland till 
viss del kan förklaras av att asbestkeramik intro-
duceras och att man då har tillgång till eldfasta 
kärl. 

Utan att gå in på frågan hur det generellt för-
håller sig med skärvstenshögar, framstår det som 
väsentligt att utreda var själva eldningen försig-
gått för att förklara sotinblandningen i skärv-
stensmassorna. 

Tjikkiträsk 
I Tjikkiträsk (R 17, Stensele; Meschke 1961 
och 1967) är själva anläggningen belägen i en 
sluttning och den omgivande vallen har huvud-
sakligen byggts upp i den nedre delen av slutt-
ningen. I den omgivande vallen är två typer av 
»koncentrationer» noterade. Dels kollager i ovan-
lig mängd och dels skärvsten koncentrerade i 
gropar eller ansamlingar (fig 3). Kollagren fanns 

spridda över hela området men fanns koncentre-
rade på ett tiotal platser. Vid tre platser täckte 
de större ytor än 1 m 2 och vid dessa koncentra-
tioner låg kollagren under vallen (Meschke 1961: 
4; 1967:6). Skärvstenskoncentrationer uppträd-
de vanligtvis i samband med kollager och fanns 
såväl innanför som utanför vallen. Under själva 
vallen fanns en markant grop med _skärvsten som 
eventuellt utgjort fyllning av en ojämnhet i mar-
ken (Meschke 1967:5). 

Utan att här närmare förklara hur dessa kon-
centrationer av kol och skärvsten har uppkom-
mit, kan det uteslutas att de skulle utgöra själva 
balplatserna. Blandningen av kol och skärvsten 
och bristen på markerade ansamlingar av större 
stenar gör det naturligare att tolka dem som de-
ponerade tillsammans med övrigt avfall. (Efter 
samtal med Meschke har denna tolkning ytterli-
gare stärkts.) 

. Innanför vallen på bottenplanet har emellertid 
observerats ansamlingar av sten och kol som vid 
undersökningen tolkats som eldplatser (Meschke 
1961 : 8-B 7, 6). De karaktäriseras av oregelbund-
na ansamlingar knytnävsstora stenar tillsammans 
med kol (fig 3, 4). 

Fig.4 Eldplats 2 i skärustensuallen i Tjikkiträsk, Stensele sn (R.17). Stenarna har lämnats pd sina ursprungliga 
niuder i goluplanet efter det att marken runt omkring har gräuts ned. 



LO 

' [ I I I I I \ ' I IF 

0 
C I # • ! 1 ::::,,,, s:::::::: ID 

(1~ N-4:--

0 Sm 
I I I I I I 

==--

B 

A 
T 

Qo~~o· 
Briindn ber, B 
Grus bl. kron tensln9er. gult O 1m 

~.""' 
B Skärvsten 

E-F 

.. · -Mörkare, delvis med mycket 
fynd, grusbl. lager 
Grått stenb:. fyndförande 

L.:.:J lager 

Fig.5. Plan, detaljritning och.sektioner av skärvstensvall vid Tjikkiträsk ( R. 18). Den ovala konstruktionen kan 
sägas uppfylla kriterierna för en skärvstensvall med dess plana bottenyta, dock inte din runda, som möjligen är en 

• anläggning frdn senare tid. (Redigerad av förf. efter Allard -61). 



Vidare påträffades utanför skärvstensvallen en 
kokgrop som erhållit dateringen 5055-5430 f Kr 
vid C 14-analys (Meschke 1967:5, 51, 62). Date-
ringen faller utanför de vanligtvis erhållna från 
skärvstensvallar och kokgropen tas inte upp till 
närmare behandling här, eftersom den måste här-
stamma från en tidigare bosättning. 

Ytterligare en anläggning vid Tj ikki träsk ( R 18) 
undersöktes, som med viss tvekan kan hänföras 
till skärvstensvallarna (fig 5 ). Kriterierna är upp-
fyllda så när som på sparsamheten i skärvstensfö-
rekomst. Anläggningen består av ett försänkt, 
ovalt bottenplan ca 7 x 4 m med en uppkastad 
vall åt N och NO (Allard 1961:79). Fyndmateria-
let i anslutning till anläggningen stämmer väl 
överens med det som normalt påträffas i skärv-
stensvallar, dvs huvudsakligen skrapor av kvarts 
och kvartsit, enstaka spetsar av skiffer samt ben. 
Liksom vid R 17 låg fynden huvudsakligen utan-
för bottenplanet och i vallen. 

Strax 1ntill skärvstensvallen undersöktes en 
grop med vall som inte uppfyller kriterierna på 
skärvstensvall. Av sektionerna att döma synes 
bottenplanet vara för litet för att ha kunnat in-
rymma en bostad. I avvaktan på eventuella date-
ringar av gropen är det lämpligast att utesluta 
den ur jämförelsematerialet. Den liknar närmast 
jordugnar från yngre järnålder (se Mellander i 
denna skrift) frånsett bristen på ett mäktigt kol-
lager i botten. Fyndrikedomen i och utanför gro-
pen kan hänga samman med skärvstensvallen, så-
vida gropen är av yngre datum. 

Ett flertal härdar undersöktes i området utan-
för skärvstensvallen, men i brist på dateringar 
kan de inte med säkerhet anses vara samtida med 
skärvstensvallen. 

I R 18 fanns endast en konstruktion som kan 
vara samtida med skärvstensförekomsten och hö-
ra samman med uppvärmning av sten. I botten-
planet påträffades en grop med delvis stensatta 
kanter innehållande brända ben, kol och avslag. 
Helt tillfredsställande är inte tolkningen, efter-
som kolförekomsten förefaller att ha varit liten. 
Men det viktiga i sammanhanget är att konstate-
ra att den enda konstruktion i direkt anslutning 
till skärvstensvallen som har med bränning att 
göra är belägen i bottenplanet och inte i själva 
vallen. 

Sammanfattningsvis kan sägas om skärvstens-
vallarna vid Tjikkiträsk att eldplatserna varit be-
lägna i bottenplanet, där de påträffats relativt 
ostörda. Vallarna består till stor del av utspritt 
avfallsmaterial utan synliga stenansamlingar med 
kol som kan härröra från själva bålet. 

Gäddede och Lemnäset 
Av de undersökningar som utförts utanför 

Västerbottens län kan Gäddede och Lemnäset 
vara lämpliga jämförelseobjekt. 
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Skärvstensvallen vid Gäddede, R 101, Frost-
vikens sn, Jämtland (Allard,B. 1948) hade vid un• 
dersökningarna 1947 och 1948 tre konstruktio-
ner noterade: två gropar med ben och kol samt 
en stensamling. Den ena gropen låg utanför val-
len och innehöll något kol, artefakter, avslag och 
mycket dåligt brända ben. De övriga två anlägg-
ningarna fanns i bottenplanet. Gropen var 0,4 m 
i diameter, grund och innehöll mycket kol, brän-
da ben samt skärvsten. Den andra anläggningen 
var en stensamling med svaga spår av kol. 

Vid Lemnäset, Bodum sn (Allard,E. 1966), fö-
rekom ett flertal konstruktioner och koncentra-
tioner av olika slag. I den omgivande vallen fanns 
kollager och gropar i botten på skärvstenslagren. 
Innanför vallen, i bottenplanet, låg en härd som 
daterats till 300-talet f Kr, samt en kolkoncentra-
tion mellanlagrande sand och skärvsten. Även 
utanför vallen fanns koncentrationer med kol, 
ben, skärvsten och avslag i form av gropar eller 
lager. Två av dessa anläggningar har daterats till 
en tid som kan vara samtida med skärvstensvalls-
depositionen. 

Vad gäller dessa två skärvstensvallar kan sägas 
att skärvstenen påträffades i bottenplanet, utan-
för vallen, eller under vallen. Konstruktionerna 
var både i form av kollager med skärvsten, gropar 
med blandat avfall och stensamlingar. 

I de undersökningar av skärvstensvallar som 
utförts av Västerbottens museum pekar förhål-
landena åt samma håll. 

Stalon 
Vid Stalon, Vilhelmina sn, har en skärvstens-

vall (R 636) till hälften undersökts med prov-
schakt (Forsberg, Lundberg 1979). Ytterligare 
en liknande rektangulär konstruktion har under-
sökts, men givit en datering som faller utanför 
den period som här behandlas (Melander 1980). 
Under sommaren 1980 har enstaka provgropar 
grävts i skärvstensvallarna vid Stalon, framförallt 
för att få dessa daterade och för att få en bekräf-
telse på deras fyndsammansättning. 

Skärvstensvallen R 636 har gett en del värde-
fulla resultat för frågeställningen om brännplat-
ser i anslutning till anläggningarna. I bottenpla-
net påträffades två konstruktioner som kan för-
klara uppkomsten av skärvsten (fig 6a). Den 
ena (härden) var störd av en rotvälta, men gav 
ändå värdefull information. Vid den södra änden 
var begränsningen tydligast och bestod av kant-
ställda skifferstenar. I övrigt bestod härden av 
skörbränd sten. Kolprov från härden gav 4970 
± 270 BP (St 7453) och bekräftar samtidighet 
med skärvstensvallar. 

I bottenplanet fanns ytterligare en konstruk-
tion, en kokgrop (fig 6b). Gropen innehöll en 
tät packning av skärvsten och obränd sten i stor-
leksordningen 5-17 cm. Mellan stenarna fanns 
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Fig.6c. Härden, efter det att sektionen grävts fram. 
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en fyllning av humöst finkornigt material med 
kol, ben och enstaka avslag. Direkt S och SV om 
anläggningen fanns stora mängder brända och 
obrända ben som mätte upp till 7 cm. Kol från 
kokgropen gav dateringen 4775 ± 195 BP (St 
7447), vilket också faller väl in i den period som 
skärvstensvallar vanligen dateras till. 

I själva vallen påträffades inga konstruktioner 
som med säkerhet kunde hänföras till eldplatser. 
Två försänkningar fyllda med skärvsten var de 
enda noterade avvikelserna från ett annars homo-
gent lager av skärvsten och grus. På vallen fanns 
också en »kolgrop» som gav dateringen 1135 ± 90 
BP (St 7 444) och således härstammar från en se-
nare aktivitet. 

Vojmsjön 
Vid Vojmsjön, Vilhelmina sn, har tre skärvstens-
vallar undersökts, varav en presenteras ingående 
längre fram (R 554). 

I de övriga två påträffades ovanligt många 
konstruktioner i bottenplanet. 

R 188 undersöktes 1970 inom projektet NTB 
samt av Västerbottens museum 1978 (Forsberg, 
Lundberg 1919). 

Atta konstruktioner av olika slag noterades 
och av dessa kunde tre kopplas samman med 
skärvstensvallen. Dessa låg i bottenplanet och 
utgjordes av en skärvstenskoncentration och två 
koncentrationer med ben, kol och skärvsten. 
Skä,rvstenskoncentrationen låg i en decimeterdjup 
grop. 

R 577 undersöktes av Västerbottens museum 
1978-79 (Rydström 1980, 1984). I bottenpla-
net noterades två härdar och sju gropar med 
brända ben och kol. Härdarna kan betecknas som 
halvmeterstora koncentrationer av kol och skör-
bränd sten. Groparna var halvmeterstora och in-
nehöll i regel kol, brända och obrända ben samt 
skärvs ten i varierande mängd. Härdarna är inte 
C 14-daterade, men några av groparna har date-
rats till den antagna depositionsperioden. Även 
i den omgivande vallens botten påträffades tre 
koncentrationer av kol och ben. 

Undersökningarna i Vilhelmina som utförts av 
Västerbottens museum visar således att anlägg-
ningarna som kan härledas till skärvstensmassor-
na huvudsakligen befinner sig i bottenplanet i 
form av dels gropar med kol, brända och obrän-
da ben samt skärvsten, och dels i form av härdar 
eller koncentrationer av skörbränd sten och kol. 
Koncentrationer av kol och ben förekommer 
också i botten på den omgivande vallen. I samtli-
ga fall har uppgivits att skärvstensmassorna är 
blandade med kol eller sot. 

Med ovanstående redogörelse framstår i flera 
fall vilka händelser som har orsakat ansamlingen 
av skärvsten och det finns tillräckligt underlag 
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för en generell förklaring om skärvstensavfallets 
natur. Tills vidare begränsas förklaringen till 
skärvstensvallen och för övriga boplatser med 
skärvsten kan de många andra teorier som för-
fäktas kanske vara mer trovärdiga. 

Skärvsten efter matberedning 
Om skärvstensvallar kan sammanfattningsvis sä-
gas att skärvsten är blandad med sot och boplats-
avfall och utan synbara anläggningar som kan ut-
göra bålplatser där stenen upphettats. I de fall 
bålplatser eller andra anläggningar som kan för-
klara uppkomsten av skärvsten förekommer, på-
träffas de i det försänkta bottenplanet i skärv-
stensvallen. I själva vallen förekommer kol och 
benkoncentrationer, men då i regel i bottenlag-
ret på den ursprungliga markytan. 

Som tidigare konstaterats i resonemanget om 
mellansvenska skärvstensrösen, borde kokstens-
avfall ge ett relativt litet sotinslag när eldningen 
försiggått vid sidan om skärvstensmassorna. 

Förhållandena i skärvstensvallarna ger således 
dåligt stöd för teorin att skärvstenen har upp-
kommit som konsekvens av att vätska har upp-
värmts med heta stenar. Utifrån en sådan förkla-
ring skulle kokstenen efter att ha spruckit sön-
der kastas på de omgivande vallarna relativt fri-
gjorda från sot. Sotinblandningen i skärvstens-
massorna kan eventuellt förklaras härstamma 
från en periodvis utrensning av bottenplanet där 
eldningsplatserna var belägna. En viss varvighet i 
skärvstenslagret borde därmed uppstå, vilket 
dock inte registrerats. 

Ytterligare ett förhållande motsäger att sten 
har använts till uppvärmning av vätska. Otvivel-
aktigt har stenen kasserats när den spruckit sön-
der. Skärvstenslagren är blandade med övrigt bo-
platsavfall som tex ben och avslag. Fosfathalten 
är dessutom hög i skärvstenslagren, vilket också 
stärker avfallskaraktären. Det kan konstateras att 
vad än stenen har använts till, har den ansetts 
förbrukad då den spruckit sönder. 

Emellertid förlorar inte stenen sin egenskap 
att ta upp värme och avge den i vätska i och med 
att den har spruckit sönder. Stenen är i stället ef-
fektivare som koksten om den är liten, eftersom 
den då snabbare tar upp och avger värme. Even-
tuellt kan stenen ha varit lättare att hantera om 
den varit stor, men frågan är om det inte varit 
större möda att ständigt skaffa ny sten. 

Just stenens egenskap att ta upp värme och se-
dan avge den har under alla omständigheter ut-
nyttjats. Eftersom söndersprucken sten ansågs 
förbrukad, kan man också komma närmare frå-
gan om stenens användningsområde genom att 
se till dess egenskaper då den är hel. bet har tidi-
gare nämnts att mindre stenar tar upp och avger 
värme snabbt, medan det motsatta gäller för 
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större stenar. Det har sin förklaring i att ytan 
som avger värme blir proportionellt större för en 
viss volym sten om stenarna är små. Stora hela 
stenar har således den egenskapen att de magasi-
nerar värme och avger den relativt långsamt. En 
sådan egenskap finns det anledning att eftersträ-
va i framförallt två sammanhang vad gäller fångst-
kulturen - matberedning och rumsuppvärmning. 

Det ena behovet finns verifierat genom före-
komst av kokgropar och finns företrädda bland 
jägare och samlare över hela världen. I Sverige 
har de bl a påträffats på brons- och järnåldersbo-
platser i södra Sverige och Danmark (tex Dune, 
Gotland; Stenberger 1964:459, Eskildsen 1979 
m fl). I samband med mellansvenska stenålders-
Jioplatser är de nämnda av Welinder (Welinder 
1977:35f). 

Hvarfner var väl medveten om kokgropars 
existens trots att kokstensteorin ansågs ge den 
bästa förklaringen till skärvstensförekomsten på 
de norrländska stenåldersboplatserna (Hvarfner & 
Jansson 1960). Hvarfner gjorde tom ett försök 
Illed en kokgropskonstruktion (Hvarfner 1963). 
Ett flertal försök har gjorts med denna mat-
beredningsprincip även i avsikt att beräkna den 
mängd skärvsten som verksamheten avsätter. 
(Hofseth 1979). 
•• Principen för en kokgrop är att åstadkomma 
en långvarig värme för matberedning. Stenens 
egenskap att magasinera värme har härvid utnytt-
jats genom att de upphettats i en grävd grop och 
sedan täckts över med tex torv efter att maten 
lagts på stenarna (Spång 1978). Stenarnas stor-
lek och mängd avgör hur långvarig värmekällan 
är. 

Förutom att metoden är enkel och arbetsbe-
sparande har den näringsmässiga fördelar. Eidlitz 
anger att jägarfolk i cirkumpolärområdet ogärna 
steker mat direkt på elden eftersom fettet då går 
förlorat. Man föredrar kokning för att avkoket 
då också kan förtäras (Eidlitz 1971:110). Bered-
ning av mat i kokgrop ger heller inga nämnvärda 
fettförluster, eftersom processen kan hållas vid 
jämn låg temperatur samtidigt som den är in-
stängd. 

De flesta anläggningar som påträffas i skärv-
stensvallarnas bottenplan kan karaktäriseras som 
kokgropar och det förefaller troligt att den mes-
ta skärvstensmängden kan förklaras uppkommen 
ur denna form av matberedning. Några anlägg-
Q.ingar består av gropar fyllda med skärvsten, kol 
och ben utan det för kokgropar karaktäristiska 
kollagret i botten. Även dessa torde emellertid 
ha varit kokgropar som rensats ut och efter hand 
fyllts igen med boplatsavfall. Underlaget är dock 
knapphändigt för en säker tolkning. 

Inom matberedningen finns det teoretiskt även 
andra möjligheter att utnyttja stenens värmema-
gasin. Maten kan exempelvis täckas över med 
uppvärmd s'ten och därpå torv eller dylikt. Läm-

ningar efter en sådan metod skulle inte ge några 
synliga spår åt eftervärlden. Med tanke på att 
kokgropar inte nödvändigtvis förekommer i sam-
band med skärvstensboplatser, förefaller en så-
dan metod också ha varit i användning. 

Skärvsten efter bostadsuppvärmning 
En annan grupp anläggningar som förekommer i 
skärvstensvallarnas bottenplan är ansamlingar av 
sten och kol som inte är nergrävda som en kok-
grop. Dessa kan också höra samman med matbe-
redningen, men med tanke på att inga andra spår 
efter härdar förekommer har dessa anläggningar 
säkerligen haft med uppvärmningen av själva bo-
staden att göra. 

Det finns också en förklaring till att härdarna/ 
stensamlingarna skulle avge skärvsten som avfall. 
Värmemagasineringseffekten hos större stenar 
kan även utnyttjas för uppvärmning av rum, vil-
ket är väl känt bland bastubadare. Våra dagars 
öppna spisar och kakelugnar bygger också på 
samma princip. Elden blir inte effektiv värmekäl-
la om bara strålningsvärmen utnyttjas, utan det 
mest ekonomiska är att ta vara på den värme 
som vanligtvis försvinner med röken. I spisen och 
kakelugnen upptar murstocken respekthie kaklet 
denna värme och avger den långsamt till rummet. 
I den öppna härden vinner man samma effekt ge-
nom att så mycket som möjligt placera sten i 
själva härden och begränsa förbränningen så att 
luftströmmen inte blir så stor. Stenarna tar då 
upp värmen och avger den efter att eldenslock-
nat. 

Vid ett sådant förfarande har man anledning 
att eftersträva stora stenar i elden så att magasi-
neringseffekten blir långvarig. När stenarna spric-
ker sönder går som sagt effekten delvis förlorad 
och vi får ännu en förklaring till att skärvsten de-
poneras som avfall. 

Man kan fråga sig varför inte ett stort block 
utnyttjats som värmemagasin: att man inte pla-
cerade bostaden intill ett flyttblock och hade 
härden intill. Man skulle komma ifrån besväret 
med att skaffa nya stenar efter att de gick sönder 
och säkerligen få ett bättre värmemagasin. Det 
kan påpekas att mellansvenska skärvstensrösen i 
de flesta fall ligger intill stora stenblock (Sjö-
swärd-Aström 1976:76), vilket kan bekräfta att 
tanken inte har varit främmande för forntidsmän-
niskan. 

Om man däremot observerar en annan egen-
skap hos skärvstensvallarna, att bostadsytan är 
försänkt i förhållande till den omgivande mark-
ytan, kan man få en förklaring till vilka termofy-
siska principer som i stället har prioriterats i 
Norrlands inland. Det är inte brist på flyttblock 
i de områden där skärvstensvallar förekommer, 
men man har funnit det mer fördelaktigt att ut- ' 
nyttja jorden som magasin - en form av jord-
värme. 
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A visar förhdllandet för en skärustensuall. Proportionerna mellan försänkningen och goludiametern, har beräknats 
utifrdn de av Lundberg nämnda medianvärdena för bottenmdtten (i denna publ.). Höjden har uppskattats varvid 
en volym erhdllits som valts som konstant för de övriga exemplen. Auen golvytan är konstant i exemplen. 
B visar en bostad med samma golvyta och volym pd plan mark, och C pd en kulle med en volym i bostaden mot-
svarande ca 1/4 au volymen med plant golv. Mdtten i skisserna är proportionerligt riktiga. 
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Även denna princip har utnyttjats av andra 
kulturer, företrädesvis i de kalla regionerna. Asa 
Lundberg ger i sin artikel exempel på anläggning-
ar liknande skärvstensvallar. 

Gemensamt för bostäder med försänkt botten-
plan är att värmen i bostaden upptas av golv- och 
väggytor, som sedan avger den när temperaturen 
i bostaden sjunker. Golv och väggytor fungerar 
som temperaturutjämnare. Effekten bestäms av 
hur stor markytan i bostaden är i förhållande till 
volymen. I de fall marken isolerar bättre än det 
byggnadsmaterial som använts, har man dess-
utom anledning att eftersträva så stor markyta 
som möjligt i förhållande till takytan. Framför-
allt säsongsvis bosättning, som det i regel är fråga 
om i de sammanhang man försänker bostaden 
(vilket även gäller för historiskt förekommande 
fall; Jönsson 1976:63), kan det antas att bygg-
nadsmaterialet varit av det enklare slaget och in-
te särskilt väl isolerande. 

Tydligast kan dessa faktorers inverkan på bo-
stadsuppvärmningen illustreras med tre olika ex-
empel (fig 7). Ett lågt indextal ger bostaden goda 
egenskaper vid kalla förhållanden om taket har 
sämre isolering än marken. Skärvstensvallen (A) 
har dessutom bättre temperaturutjämnande egen-
skaper än B och C, eftersom »värmemagasinet» är 
proportionellt större. 
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Sammantaget ger skärvstensvallarna intrycket 
att de är resultat av anpassning till kalla förhållan-
den. Skärvstensmängden är stor och även om den 
inte direkt är en produkt av bostadsuppvärmning 
vittnar mängden om relativt intensiv eldning. 
Även bostadskonstruktionen indikerar anpass-
ning till kalla förhållanden men kanske mer till 
stora temperaturfluktuationer. Det hör också till 
saken att skärvstensvallar huvudsakligen härstam-
mar från värmeperioden, vilket kan verka motsä-
gande, men vi vet å andra sidan inte med säker-
het vilken bostadstyp som avlöst skärvstensvallar-
na, om den eventuellt varit mer rationell ur ener-
giekonomisk synpunkt. 

Uppbyggandet av en skärvstensvall 
Utifrån de hittills framförda argumenten kan en 
hypotes om skärvstensvallens tillkomstsätt och 
funktion formuleras, varvid det också ges möjlig-
het till olika tester. 

De första ingreppen i marken behandlas av 
Lundberg i denna publikation och testas med hjälp 
av dateringar tagna dels i bottenplanet och dels 
från olika nivåer av den omgivande vallen. Med 
stöd av detta kan det konstateras att det primära 
målet har varit att gräva ut ett försänkt botten-
plan, varvid omgivande vallar av grus bildats. Bo-
stad upprättades i gropen där härdar och kokgro-
par anlades. Efter hand när boplatsavfall och skärv-
sten ansamlats i gropen har denna rensats ut och 
massorna deponerats runt gropen. I konsekvens 
med detta förlopp har Lundbergs analys av C 14-
dateringar visat att de äldsta i regel härstammar 
från prover i vallen medan de yngre kommer från 
anläggningar i botten. 

Utrensningen av bottenplanet har sin naturliga 
förklaring i att man har velat bibehålla ett lågt 
tak/golvindex samt ett stort »värmemagasin» i 
marken i förhållande till bostadsvolymen. Av-
fallsmängderna efter bosättningen blir ansenliga 
under århundradenas lopp och skulle utrensning 
inte ha skett, hade bostaden så småningom varit 
belägen på en kulle med påföljande högre golv/ 
takindex (fig.7c). 

Utformningen av golvet kan ha varierat och 
förflyttats vid varje utrensning. Lägsta tak/golv-
index erhålls genom att så långt möjligt gräva 
lodräta jordväggar, så att golvet blir helt plant 
och inte skålformat. Att en plan golvyta efter-
strävats kan i de flesta undersökningar bekräf-
tas (fig 8). 

Efter att skärvstensvallarna övergivits, faller 
kanterna samman och blir avrundade. I vissa fall 
synes rester av takkonstruktionen ha hamnat un-
der den nerrasade väggen med påföljd att ett kol-
lager kan observeras i golvkanten. Sådana kol-
lager har exempelvis noterats för skärvstensval-
larna nr 554 och 188 (fig 8) i Vilhelmina soc-
ken. En mer eller mindre tydlig trappstegsforma-
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tian blir synlig i sektionen vid kanten av golvpla-
net på grund av att jordväggen vid olika tillfällen 
fått en varierande placering i höjd- och sidled. 
Detta synes vara fallet för exempelvis skärvstens-
vallen nr 577, Vilhelmina socken. Skärvstens-
massorna som så småningom har lagrats runt 
golvförsänkningen har troligen inte varit lämpli-
ga som jordväggar på grund av rasbenägenheten, 
utan när väggarna rasat ner har man stått inför 
två alternativa lösningar för att få stabila, lodräta 
väggar: dels har man kunnat flytta golvplanet i 
sidled, vilket dock får till följd att tak/golvindex 
försämras, eftersom endast halva bostaden får en 
jordvägg. Alternativt kan man försänka golvpla-
net ytterligare så att tak/golvindex bibehålls, 
men nackdelen i det långa loppet blir en svårar-
tad tröskel vid ingångarna. 

Någon bekräftelse på hur problemet generellt 
har lösts går inte att utläsa ur grävningsresultaten. 
Nr 577 visar vid nordvästra golvkanten en när-
mast lodrät vägg och i förhållande till den ur-
sprungliga markytan ett ovanligt stort djup. Det-
ta kan tolkas som att man valt att ytterligare för-
djupa golvplanet för att bibehålla lodräta väggar 
när dessa rasat samman. Nr 554 visar en annan 
bild. Golvplanets försänkning är måttlig, men vid 
den södra delen av vallen fanns en jordvägg 
minst 0,75 m hög. Golvplanets motsatta sida 
hamnar på samma nivå som den ursprungliga 
markytan, varför en jordvägg inte varit möjlig att 
upprätta runt denna del av bostaden. För nr 554 
I 

finns således indikationer på att två golvplan på 
olika nivåer funnits och att det ena endast haft 
jordvägg åt söder. 

Flertalet skärvstensvallar har emellertid jämnt 
sluttande övergångar från golv till ursprunglig 
markyta ( t ex Gäddede och Lemnäset) och det 
kan inte uteslutas att så även varit fallet när de 
beboddes så att man endast har haft en vall som 
vindskydd. 

R 554 vid Vojmsjön 
I det följande analyseras en skärvstensvall mer 
ingående för att testa om de ovan skisserade an-
tagandena kan ge stöd för kronologiska frågor 
och frågor om förändringar under bosättningsti-
den. Skärvstensvallen i fråga har valts huvudsak-
ligen för att jag själv ledde undersökningen, men 
också för att en relativt stor yta upptagits och 
att skärvstensmängden lagervis mättes i liter. 

Undersökningen var ett led i projektet »Ar-
keologi vid reglerade sjöar och vattendrag i Väs-
terbottens län» vid Västerbottens museum. Hu-
vuddelen av undersökningen var föranledd av en 
väggenomdragning och inriktad på ett område 
som sannolikt tillhör en senare bosättning än 
den period då skärvstensvallar förekommer. 
Emellertid kom även skärvstensvallen söder om 
vägen att undersökas till hälften (fig 9). Under-

.Skärvstensvallen R.554, Vilhelmina sn. Sedd 
från norr före undersökningen. 

, 
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sökningen utfördes under säsongerna 1975 och 
1976. 

Utgrävningen av skärvstensvallen utfördes 
kvadratmetervis och med skikt på 10 cm tjock-
lek. Under ledning av två arkeologer utfördes 
grävningen i huvudsak av AMS-anvisad personal 
under 3.743 arbetstimmar. 699 skikt grävdes, 
vilket vill säga att 5 1/2 timme åtgick till varje 
10 cm skikt. 

Grävningen utfördes för hand med skärslev 
och materialet sållades i 3 mm såll för efterkon-
troll. Skärvstenen samlades i hinkar för att få 
mängden antecknad. 

Fältmetodiskt planerades grävningen utifrån 
frågeställningarna om skärvstensvallen var en 
kokgropsanläggning eller en husgrund. Ansträng-
ningar lades också ner på att finna lämningar 
som kunde förklara uppkomsten av skärvstenen. 

Härdplatser och gropar 
Både skärvstensfördelningen och fyndfördelning-
en över området visar att lokalen är återbesökt 
under lång tid. Fosfatvärden visar även att bo-
sättningar kan ha förekommit utanför det områ-

Skärvstensvall R. 554 
Vilhelmina, från norr när 
ett antal lager genomgrävts. 

de som undersökts. 
Skärvstensutbredningen visar huvudsakligen 

på tre koncentrationer. De två sydliga koncentra-
tionerna kan antas höra samman med det utgräv-
da golvplanet. Den nordligaste koncentrationen 
har inte visat ett enhetligt fyndkomplex som 
kan datera området. En härd har emellertid date-
rats till 3410 ± 90 BP (Lu 1382) och kan med 
viss tvekan knytas till det norra skärvstensom-
rådet (fig.11). Norr därom, uppträder högre 
fosfatvärden, vilket kan indikera att boplatsen 
har en utsträckning åt det hållet. 

I skärvstensvallens golvplan, har i förhåll-
ande till andra skärvstensvallar påträffats relativt 
få konstruktioner som kan knytas till skärvstens-
produktionen. Detta kan förklaras av att en liten 
del av bottenplanet har undersökts och att anlägg-
ningar eventuellt ligger i den östra halvan av bot-
tenplanet. Utanför bottenplanet påträffades en 
del avvikande företeelser som inte har kunnat ges 
en tillfredsställande förklaring, men ändå är värda 
att omnämnas: 

Under skärvstenslagret vid koordinaterna 110/ 
315 fanns tydligt nergrävda gropar med ben och 
kol. En av dessa avtecknade sig i skärvstenslagret. 



Benen i gropen har inte kunnat artbestämmas. 
Kolet i gropen har gett de äldsta erhållna date-
ringarna från lokalen, 5550 ± 70 BP och 5320 
± 70 BP (Lu 1381, Lu 1378) och bör således va-
ra från en tid innan skärvsten deponerats på den-
na del av boplatsen. Gropen anses i grävningsrap-
porten höra samman med grävning efter rullsten, 
med påföljden att den fyllts med avfall. Förutom 
kol och ben var gropen fylld med grus (det na-
turliga materialet i omgivningen) och avslag av 
mestadels kvarts men endast enstaka skärvstenar. 
Min tidigare tolkning är emellertid osäker med 
tanke på att fyllningen i gropen inte stämmer 
överens med det övriga skärvstensrika avfallet. 
Det noterades också att väggarna i botten på gro-
pen var rika på kol och att benen förekom i gro-
pens mitt. Detta pekar mot att det kan röra sig 
om en kokgrop, troligen från en tidigare bosätt-
ning än skärvstensvallen. 

Lagervis har skärvstenen följande fördelning i 
de rutor som daterats med kol och där gropen 
har sin utbredning: 

liter skärvsten 110/315 

25 

20 L - n 
I I I I I 

15 

10 I I I r-

5 
r 

0 
1 2 3 4 5 6 • lager 

liter skärvsten 110/316 

50 r.,~ I 40 

30 ~' ., .. 
0 

20 I ' ;r, 

10 r-

0 
1 2 3 4 5 lager 

65 

Proverna är tagna på ungefär samma nivå men 
visar ändå en 200-årig tidsskillnad. Detta kanna-
turligtvis förklaras utifrån de felkällor som nor-
malt spelar in vid C 14-dateringar (fig 12). Kän-
netecknande för bägge rutor är att skärvstens-
mängden avtar ovanför kolförekomsten för att 
sedan öka i de översta lagren där skärvstensval-
lens material tar vid. Detta indikerar att skärv-
stensvallsavfallet är av senare datum. Skärvstenen 
i lagren 4 och 5 skulle alltså härstamma från gro-
pen, varvid ett tunnare lager innehållande mer 
grus överlagrats, kanske härstammande från ut-
grävningen av golvplanet. Skärvstenen i lagren 1 
och 2 kommer sedan från den påföljande utrens-
ningen av golvet som efter regelbunden bosätt-
ning består av mer skärvsten. 

Ytterligare en företeelse ska nämnas, som inte 
har sin motsvarighet i några tidigare undersökta 
skärvstensvallar. Som synes på planen finns det 
en lång gång i nordvästlig riktning från golvpla-
net. Etnografiskt finns det många exempel på att 
arktiska bostäder haft en köldfångare i form av 
en lång gång från bostaden, men i detta fall kan 
gången ha en annan förklaring. Sektionen tvärs 
över gången visar att denna inte varit utgrävd, 
utan har formats av två längsgående skärvstens-
högar. En köldfångare bör ha visat konstruk-
tionsdetaljer i det ursprungliga markplanet (tex 
en nergrävning). Gången kan i stället ha sin för-
klaring i topografin, med den markanta höjden 
söder om skärvstensvallen samt åsens begräns-
ning i öst och väst, som gjort det bekvämast att 
konsekvent ha ingången åt norr. Behovet av att 
bibehålla ingången relativt skärvstensfri har fått 
följden att skärvstenen deponerats utmed sidorna 
i avlånga vallar. 

Nivåkarteringen av området gav inte en tydlig 
bild av gången (se fig 13) och det är inte helt 
otänkbart att den till dels är betingad av växtlig-
heten. 

Kvarts - kvartsit 
Även inom skärvstensvallen kan man skönja två 
skärvstenskoncentrationer (se fig 11 ). Det ena 
området är beläget söder om golvplanet (A). 
Skärvstenen var här deponerad på en naturlig 
kulle och utgjorde i sig redan innan avtorvning 
en synlig förhöjning. Det andra området (B) är 
beläget norr om golvet utmed ingången. Av topo-
grafin att döma kan en liknande utbredning fin-
nas öster om ingången. De båda skärvstensområ-
dena är väl avskilda av ett fyndtomt område. Om-
rådesavgränsningarna för A och Bhar gjorts en-
ligt fig 14. Skärvstensdepositioner har med fram-
gång använts av E Baudou för kronologiska be-
stämningar genom stratigrafisk analys (Baudou 
197 7: 8ff). Mäktigheten på skärvstenshögarna 
uppgår i regel till 1 m och depositionen har fort-
gått under cirka 1500 år, vilket för norrländska 



' 66 

X1L0 r 

\ 
\ 

f-\ 

)(1)0 

I-

x12or 
I 
I 
I 

I 

f- +-
\ 
\ 
\ 

X110 f- +\ 
I 
I 
I 

I- +l 
\ z 

\ 
X 100~ + 

. :t 
/ 

+ 

+ 
Y 310 

+ 

+ 
Over 38 liter per m2 

+ 

+ 
Fig. 11. Skärustenskoncentrationerna uid R. 554. Norr 
är uppdt. Koordinaterna är utsatta i 5 meters interuall. 

förhållanden är mycket gynnsamt ur stratigrafisk 
synpunkt. 

Baudou har uppmärksammat att restproduk-
ter av kvartsit ökar på bekostnad av restproduk-
ter av kvarts med tiden. Resultatet har uppnåtts 
genom analys av en längre tidsperiod än den 
skärvstensvallar förekommer under (Baudou 
1978:12). Fenomenet kan emellertid även kon-
stateras enskilt i skärvstensvallar. 

.Det södra skärvstensområdet (A) har följande 
fördelning av restprodukter från stenredskapstill-
verkning: 
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För A kan konstateras att kvartsiten under se-
nare delen av skärvstenslagrets tillkomsttid fått 
en markant uppgång på bekostnad av kvartsen. 
Både flinta och skiffer är dåligt representerade 
och tillåter inga särskilda slutsatser. 

I område B är förhållandena följande: 
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I B finns samma stratigrafiska fenomen, dvs 
att kvartsiten ökar i andel på bekostnad av 
kvartsen i de övre lagren. Detta kan ytterligare 
bekräftas med en likadan bearbetening av skra-
porna ( se figur nedan ) . Visserligen bör skrapor-
na naturligtvis ha samma materialfördelnings-
frekvens som restprodukterna, eftersom dessa är 
restprodukter av bl a skraptillverkning. Det bör 
emellertid beaktas att fenomenet ursprungligen 
upptäcktes på yngre boplatser där spetstillverk-
ningen började få en ny inriktning, dvs med flat-
huggningsteknik. En ökad andel kvartsit i sam-
band med införande av en ny spetstillverknings-
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teknik är förklarligt ur stenteknisk synpunkt, ef-
tersom inte kvarts lämpar sig för flathuggning 
(Broadbent 1982: 82f). Under skärvstensvallspe-
riod kan man emellertid inte förklara förändring-
en på det sättet eftersom inga märkbara stentek-
niska förändringar ägt rum som skulle förklara 
att kvarts var mindre lämpligt som material. Så-
ledes är det av vikt att få bekräftat att även skra-
porna visar samma utveckling som restprodukter-
na för att undanröja misstankar om att spetstill-
verkningen är orsak till förändringar i material-
fördelningen. 

För skrapornas del har hela materialet slagits 
samman med tanke på det ringa antalet. 

I dessa stratigrafiska analyser har lagerindel-
ningen som noterats i fält använts. Metoden inne-
bar att lagren separerades i 10 cm-skikt utgående 
från.ytan. Det översta lagret benämndes nr 1. La-
gerindelningen är således artificiell och utgår från 
antagandet att de först deponerade massorna lig-
ger i de djupaste lagren. Som framgår av fig 15 
kan man göra alternativa antaganden om deposi-
tionsordningen i schematiserad form. I verklighe-
ten kan emellertid lagerordningen vara mycket 
mer oregelbunden. Alternativ 1 följer i princip 
den i fält noterade indelningen. Alternativ 2 är 
möjlig att rekonstruera utifrån fältuppgifterna. 
Alternativ 3 är en relativt sannolik lagerordning, 
men kan inte rekonstrueras i efterhand när fält-
uppgifter baserar sig på artificiella lagerföljder. 
Alternativ 4 kan betraktas som osannolik men 
ändå möjlig utifrån fältuppgifterna att rekonstru-
era. 

För att se om de tendenser som kunde iakttas 
i den stratigrafiska analysen står sig vid en alter-
nativ lagerordning, har en liknande analys gjorts 
utifrån den ordning som skisserats på fig 15:2. 
Lagren har således omnumrerats så att samtliga 
kvadratmeterrutor har tre lager. De rutor som 
endast innehåller två lager har exkluderats från 
analysen. Faktarutan nedan visar förfarandet. 

I testet har endast förhållandet kvarts och 
kvartsit undersökts och som framgår av tabellen 
nedan tenderar kvartsiten att öka i andel av de 
övre lagren även efter omgrupperingen av lagren. 

UTGANGS- öNSKAD 
LAGER LAGERGRUPP 

1 

2~1 

3~2 
4 :~, 

Omgrupperingen kan vara mödosam 
att göra för hand. I en programrutin 
kan omgrupperingen göras så att L1 
(utgångslager) tillhör L2 (önskad lager-
grupp) om villkoret L1j/k L2i är 
uppfyllt. 
k= m/n 
m= antal utgångslager 
n= antal önskade lager 
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Område A 
Lager Kvarts Kvartsit Summa 

1 30 st 137 167 
18% 82 10D% 

2 97 st 270 367 
26% 74% 100% 

3 117 st 134 251 
47% 53% 100% 

Område B 
Lager Kvarts Kvartsit Summa 

1 205 st 226 431 
48% 52% 100% 

2 146 st 154 300 
49% 51% 100% 

3 206 st 105 300 
66% 34% 100% 
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Fig. 12. Som inledningsvis påtalats är samtliga värden 
som redovisas de värden som fås från laboratorierna. 
Felmarginalen är angiven efter en mall som statistiskt 
åtkomliga bidrag från mätningen av provet, standarden 
och bakgrundsstrålningen. Därutöver inverkar felkällor 
vid provtagningstillfället (föroreningar i provet i form 
av främmande organiskt material), samt det inte minst 
viktiga, kalibreringen till kalenderår. 

En dendrokronologisk kalibrering utifrån californiska 
11bristlecone11 (Olsson I, 1970) som kan användas för 
justering av C-14 värden till kalenderår visar att just de 
värden som erhålls från skärvstensvallars å.ldre lager får 
stora verkliga felmarginaler. C-14 vå·rden från gropen 
vid RAÄ 554 skiljer sig minst 90 dr. Eft~r kalibreringen 
minskar s~illnaden till minst 30 dr. Det är emellertid 
möjligt att skillnaden är sd mycket som 400 dr. 
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Frågan är nu om detta är ett lokalt fenomen 
eller om relationen kvarts/kvartsit även har kro-
nologisk relevans på andra skärvstensvallar. De 
två andra skärvstensvallarna som medtagits som 
jämförelsematerial är även de belägna vid Vojm-

Raii 577 
Lager Kvarts Kvartsit Summa 

1 115 686 801 st 
14 86 100% 

195 1.111 1.306 gr 
15 85 100% 

2 118 386 505 st 
23 77 100% 

488 669 1.157 gr 
42 56 100% 

3 168 165 333 st 
51 49 100% 

850 258 1.108 gr 
77 23 100% 

4 56 181 237 st 
24 76 100% 

202 185 387 gr 
52 48 100% 

5 14 6 20 st 
70 30 100% 

46 18 64 gr 
72 28 100% 

6 3 7 10 st 
30 70 100% 

4 2 6 gr 
67 33 100% 

Resultaten av lageranalyserna sammanfattas i 
diagrammen fig 16. R 577 visar en oregelbunden 
utveckling av förhållandet kvarts/kvartsit genom 
lgaren, medan R 188 visar en regelbunden upp-
gång av kvartsitandelen i de övre lagren i likhet 
med R 554. Förhållandena i R 577 tycker jag 
dock inte förkastar möjligheten att relationen 
kvarts/kvartsit skulle ha kronologisk relevans. 
Förklaringen kan i stället vara att undersökningen 
huvudsakligen inriktats på bottenplanet och prov-
schakt över hela skärvstensvallen. I denna sam-
manställning har hela materialet samlats och en 

sjöns utlopp. De är vidare undersökta inom sam-
ma projekt och med samma utgrävningsmetod. I 
bearbetningen av dessa har även viktfaktorn ta-
gits med. Den stratigrafiska fördelningen är en-
ligt följande: 

Raii 188 
Lager Kvarts Kvartsit Summa 

1 797 526 1.323 st 
60 40 100% 

1.094 2.582 3.676 gr 
30 70 100% 

2 395 324 719 st 
55 45 100% 

546 1.026 1.572 gr 
35 65 100% 

3 49.0 203 693 st 
71 29 100% 

546 638 1.184 gr 
46 54 100% 

4 351 101 452 st 
78 22 100% 

416 316 732 gr 
57 43 100% 

5 451 84 535 st 
84 16 100% 

454 390 844 gr 
54 46 100% 

6 214 24 238 st 
90 10 100% 

197 115 312 gr 
63 37 100% 

7 15 4 19 st 
80 20 100% 

6 4 10 gr 
60 40 100% 

vertikal struktur skulle endast visa sig om deposi-
tionen skett regelbundet över hela vallen. Troligt-
vis har i stället depositioner skett i småhögar med 
olika ålder. Detta är en iakttagelse som kan skön-
jas i fält och som även stöds av Gunhild Rydström 
som ledde undersökningen. R 188 visar den mest 
regelbundna utvecklingen från bottenlagren till 
ytan och här har också avfallet deponerats i en av-
gränsad hög. 

R 554 har som sagt två depositonshögar, vilka 
var för sig visar en relativt regelbunden utveckling 
från kvartspreferens till kvartsitpreferens. Här 



Fig.13. Rekonstruktion av skärustensuallen R. 554 
utifrdn nivdkarteringen. Höjdskalan är överdriven 
för förtydligande au formationen. Rutnätet är upp--
rättat i 1.25 m intervall, men uppmätningen är gjord 
i 2.5 m intervall. Program: förf. 

finns nu också möjlighet att testa om depositio-
nerna följer på varandra som de antas ha gjort 
på R 577. Genom en »dendrokronologiliknande» 
metod kan lagerföljderna paras ihop så att en op-
timal korrelation erhålls. Den minsta avvikelsen 
avseende relationen kvarts/kvartsit fås om lager 
7-10 i A paras ihop med lager 1-4 i B. Fördel-
ningen kvarts/kvartsit visas i diagrammet fig 1 7 a 
med denna sammanslagning. Kurvan är något tan-
dad, men trenden att kvartspreferens övergår till 
kvartsitpreferens är tydlig. Än tydligare är detta 
med en gruppering av lagren i tre lager (fig 17b ). 

Sammanfattningsvis finns det belägg för att det 
i skärvstensvallarnas äldsta lager finns en kvarts-
preferens i avslagsmaterialet och att en successiv 
förändring till kvartsitpreferens sker uppåt i lager-
följden. Detta fenomen utnyttjas för att ordna 
olika skärvstensdepositioner i kronologisk ord-
ning. Metoden har utnyttjats för R 554, där rela-
tionen kvarts/kvartsit visar att område A är yngre 
än område B och att överlappning finns genom 
fyra lager. 

De C 14-dateringar som är tillgängliga från 
R 554 är som sagt från de understa lagren och ger 
därför bara en anvisning om när respektive deposi-
tion började. Kol förekom för sparsamt för att en 
tillfredsställande analys i själva skärvstenslagret 
skulle kunna utföras. Tre kolprover har kunnat 
dateras från skärvstenslagret och alla härrör från 
de undre lagren. Dateringarna från område A visar 
följande skillnad: 5540 ± 75 BP, 5150 ± 65 BP 
(Lu 1373, 1379). Således en tidsskillnad på 400 
år, trots att proverna var relativt närbelägna. De 
naturliga felkällorna förknippade med C 14-date-
ringar kan vara förklaringen, men även att lagren i 
denna del bör vara omrörda. 
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C 14-dateringen i anslutning till område B bör 
enligt den lagerföljd som föreslagits vara äldst. 
Analysen gav dateringen 5340 BP (Lu 1380) och 
visar således relativ samstämmighet med de övri-
ga dateringarna från bottenlagren. Dateringarna 
är mycket generella och det kan vara vanskligt 
att dra för långtgående slutsatser om ordnings-
följden av värdena inom så snäva marginaler. Det 
kan dock konstateras att C 14-värdena inte ger 
bekräftelse på att skärvstenslagren i respektive 
område har deponerats efter varandra. 

Vid bearbetningar av detta slag önskar man 
naturligtvis att materialet är renodlat och går att 
infoga i en rationellt sammansatt struktur. Man 
måste emellertid räkna med omfattande avvikel-
ser från regelbundna mönster. De resultat man 
uppnår med dessa analyser kan endast tolkas 
som tendenser på olika företeelser. Den kronolo-
giska lagerordning som föreslagits (fig 17a) sak-
nar därför heller inte motsägelser. Det är exem-
pelvis påtagligt att flintskrapor förekommer i de 
översta lagren i bägge zoner. Med ledning av de 
daterande flintföremål som påträffats på R 554 
(flathuggna spetsar) skulle flintinslaget i skärv-
stensvallen vara av betydligt yngre datum. Ensta-
ka restprodukter av flinta har dock påträffats 
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ner till lager 4 i område B, vilket inte gör det 
osannolikt att flinta har förekommit även under 
skärvstensvallsperioden ( se fig 22 ). Emellertid 
är det mer som talar för att dessa inslag är stör-
ningar och att flintförekomsten både i form av 
skrapor och restprodukter är ett inslag av senare 
datum som huvudsakligen har fått sin spridning i 
de övre skärvstenslagren. 

'--
Skärv sten 
Skärvstensmängden i de olika lagren kan utifrån 
den föreslagna kronologiska lagerordningen ge 
intressanta resultat. I tidigare avsnitt har skärv-
stenens roll på boplatsen påtalats och mängden 
skärvsten kan sättas i samband med intensiteten 
av de föreslagna aktiviteter som den hör ihop 
med. Gemensamt för skärvstenen är att den fun-
gerat som värmekijlla, och variationer i mängd 
kan utgöra en mätare. på varia_tioner i den omgi-
vande temperaturen, Detta förutsatt att föränd-
ringar i sättet att använda sten för uppvärmning 
inte har skett under den tid som studeras. Varia-
tionen i skärvstensmängd kan studeras endast 
om den sätts i relation till något som antas ha en 
regelbunden avsättning. Exempelvis kan det an-

Fig. 15. Alternativa lagerindelningar. 

2 

~3 

/ " / 4 / ="-
~---

tas att utrensningen av bottenplanet har skett re-
gelbundet och med regelbundna mängder grus 
och avfall. 

En jämförelse mellan mängden skärvsten och 
mängden grus i respektive lager enligt den ord-
ning som uppställts (fig 18) visar att skärvstenen 
kontinuerligt ökar i andel. Om man antar, som 
tidigare nämnts, att bottenplanet först grävts ut 
för att sedan kontinuerligt bibehållas försänkt 
med återkommande utrensningar av avfall, bör 
de nedersta lagren innehålla mest grus och de på-
följande mest skärvsten och annat avfall. Såvida 
inga förnyade utgrävningar av bottenplanet ägt 
rum, bör grusinslaget vara relativt konstant i de 
övre lagren. Den jämna ökningen indikerar 
emellertid att faktorer som inverkat på skärv-
stensmängden kontinuerligt har ökat med tiden. 
En förnyad utgrävning av bottenplanet kan dock 
ha varit .aktuell i samband med att man övergick 
från att deponera avfallet i B-området till A-om-
rådet, vilket skulle förklara »puckeln» i kurvan 
vid de överlappande lagren. 

Utifrån antagandet att avslagen har en regel-
bunden avsättning och skulle kunna utgöra en 
lämplig konstant för att jämföra förändringar i 
avsättning av skärvsten, blir bilden något annor-
lunda (fig 19). »Puckeln» blir än mer tydlig vid 
övergången från hög B till hög A och härvidlag 
kan inte förklaringen vara att bottenplanet för-
nyats, eftersom avslagsmängden inte är avhängig 
detta. Kurvan fluktuerar överlag väldigt mycket, 
vilket beror på att avslagen på sina ställen finns i 
lokala koncentrationer och egentligen innebär 
detta att avslagen är en olämplig konstant för 
denna analys. Trenden kvarstår emellertid som 
helhet; att skärvstenen ökar med tiden, även i re-
lation till antalet avslag. 

Sammanfattningsvis har två olika variabler vi-
sat samma tendens vad gäller skärvstensmängden 
i skärvstenslagren dvs en ökning, som utifrån 
tolkningen att denna är kronologiskt betingad, 
innebär att de aktiviteter som förknippas med 
skärvstensproduktionen har intensifierats. Som 
tidigare nämnts bör förklaringen ligga i variatio-
ner i den omgivande temperaturen. Aktiviteter-
na förknippade med skärvsten har, som framgått 
tidigare, lokaliserats till i huvudsak bottenplanet. 

Oavsett om skärvstenen tolkas ha sin upprin-
nelse i kokning, matberedning i kokgropar eller 
uppvärmning av bostaden, är det naturligt att 
kallare förhållanden bidrar till ökade skärvstens-
mängder. Att det blev kyligare förhållanden i 
R 554 med tiden kan i sin tur ha flera orsaker. 
Bostaden kan exempelvis efterhand som den re-
noverats och tillbyggts ha fått sämre värmeisole-
rande egenskaper, vilket utifrån tidigare resone-
mang ter sig rimligt med tanke på att jord väggar-
na skulle ha utgjort viktiga bidrag till goda vär-
meegenskaper. Efterhand som de rasade och för-
flyttning av golvplanet blev nödvändig, har för-
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Fig. 18. Mängden skärvsten för varje 
lager. 
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Fig. 20. Skärvstensmängdens fördelning lagervis i R.577 (Rydström 1981) och 
R.188 (Lundberg-Forsberg 1979). 
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hållandena endast delvis kunnat förbättras. 
En jämförelse med andra skärvstensvallar ger 

inte entydigt resultat. R 577 och R 188, vilka är 
närbelägna till R 554, har analyserats på liknan-
de sätt vad gäller den lagervisa skärvstensfördel-
ningen (fig 20). 

R 188 ger en tydligare bekräftelse på att 
skärvstensmängden ökar i de övre lagren. R 577 
avviker emellertid helt från bilden. Förklaringen 
till detta skulle behöva undersökas närmare, men 
det kan noteras att en övervägande del av under-
sökningen berört bottenplanet (som innehöll 
många kokgropar) till skillnad från de övriga ex-
emplen. Den stora mängden skärvsten i lager 5 
kan således i själva verket vara utslag av att bot-
tenlagren i kokgroparna innehöll mycket skärv-
sten. 

Om skärvstenen huvudsakligen är en produkt 
av matlagning i kokgropar, kan en ökning av an-
talet individer inom varje hushåll (skärvstensvall) 
vara förklaringen till den ökade mängden skärv-
sten. Emellertid bidrar ett ökat antal individer i 

Fig. 21. Fördelningen av avslag och skrapor relaterat 
till skärvsten. 
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en bostad till att förhållandena blir varmare och 
det är osäkert i vilken utsträckning detta bidrar 
till en minskad skärvstensproduktion. 

Slutligen kan klimatet ha en avgörande bety-
delse för skärvstensproduktionen. Det ska dock 
anmärkas att ytterligare en osäkerhetsfaktor till-
kommer, då klimatet är orsak till förändringar i 
skärvstensmängd. Skärvstensvallar har, som tidi-
gare nämnts, antagits vara vinterboställen, men 
den tid under året som inflyttning och utflytt-
ning har skett kan naturligtvis ha förändrats. Om 
inflyttningen, exempelvis under senare delen av 
skärvstensvallsperioden, skett senare på året än 
den tidigare perioden, kommer förhållandena 
under bosättningstiden att vara kyligare med på-
följande högre skärvstensproduktion. 

Det kan dock konstateras att den tid skärv-
stensvallar förekommer är under slutet av värme-
perioden och ädellövträden upphör i det närmas-
te i pollenrepresentation (se Wallin i denna bok). 
Detaljeringsgraden i pollendiagrammen är dock 
för dålig för att man ska se ett klart samband 
mellan ökad skärvstensproduktion och ädellöv-
trädens upphörande. 

En klimatförändring är emellertid inte uteslu-
ten som förklaring till den ökade skärvstenspro-
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duktionen. Frågan är dock vad som känneteck-
nar en klimatförsämring. Årsmedeltemperaturen 
behöver inte vara utslagsgivande och inte heller 
vintermedeltemperaturen. Dygnsfluktuationerna 
har troligen varit de största svårigheterna att 
brottas med. Fördelen med nergrävda bostäder 
som nämnts på sid. 62, tyder på detta. 

Kanske den viktigaste faktorn avseende kli-
matförsämringen ändå har varit nederbörden. 
Det behövs knappast naturtroget experimente-
rande för att förstå att väta kan vara mer plåg-
sam än köldgrader. Med hjälp av Eva Britt Olofs-
son och Anna Widell har en del ansträngningar 
gjorts för att få klarhet i nederbördsförhållande-
na under den tid skärvstensvallarna varit i bruk. 

Resultatet redovisas i deras uppsats i denna 
publikation. Som framgår finns det lokalt vid 
Maksjön tecken som tyder på en markant ökad 
nederbörd då skärvstensvallen överges. Ytterli-
gare analyser måste dock till för att slutsatser 
skall kunna dras. Denna fråga bör utredas mer, 
för nederbördsförhållandena kan eventuellt för-
klara dels varför skärvstensproduktionen ökat, 

Fig. 22. Utbredningsplaner 
avseende materia/grupper. 
Progr. för{. 
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men även varför skärvstensvallarna överges till 
förmån för en ny byggnadstyp. 
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Ändrade nederbördsförhållanden innebär även 
ändrade snöförhållanden, vilket säkerligen har 
varit av avgörande betydelse för byggnadstypens 
utformning. Är nederbörden huvudsakligen i 
form av snö kan den mycket väl fungera som iso-
leringsmaterial och kanske det försänkta botten-
planet blir överflödigt. Även jakt- och fångstför-
hållanden ändras med förändringar i snöneder-
börd, vilket kanske inte uppmärksammats till-
räckligt. Förutom att kamouflaget av fångstgro-
par blir effektivare med snö, är förutsättningarna 
för att ta sig fram i terrängen avhängiga av snö-
underlaget. 

Utbredning av skrapor och avslag 
Utbredningens analyser brukar ha till syfte att 
lokalisera aktiviteter till en viss plats. Vanligtvis 
utgår analyserna från att boplatsen är relativt 
jämnt omrörd så att koncentrationens centrala 
del utgör aktivitetens plats. 

Vid utbredningsanalyser av skärvstensvallar 
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har man, utifrån vad som ovan skisserats om de-
ras tillkomstsätt, faktorer som komplicerar ana-
lysen. Med antagandet att boytan i skärvstens-
vallen med jämna mellanrum rensats ut, är hela 
boplatsmaterialet sekundärt deponerat och ut-
bredningsanalyser borde vara fruktlösa. 

Det förefaller dock inte som om skrapning 
och redskapstillverkning försiggått på golvplanet, 
utan i stället på vallarna och utanför dessa. 

Detta har kunnat konstateras genom en analys 
av den relativa utbredningen mellan skrapor/ 
skärvsten och avslag/skärvsten (fig 21). Om hela 
boplatsmaterialet hade deponerats vid utrens-
ningen av skärvsten mm från bottenplanet, hade 
en relativt jämn fördelning mellan skärvsten och 
redskap-avslag noterats. I själva verket uppträ-
der koncentrationsområden väster om skärv-
stensvallen, d v s andelen skrapor och avslag är 
större där. 

I absoluta tal har emellertid de flesta skrapor 
och avslag hamnat bland skärvstenen (fig 22). 
Undantag utgör kvartsskrapor, kvartsavslag, 
flintavslag och avslag av grå kvartsit. 

De två sista kategorierna har lokala koncentra-
tioner helt utanför skärvstensvallen och torde 
höra samman med senare bosättningar. Kvarts-
materialet ligger huvudsakligen intill skärvstens-
högen i område B som enligt tidigare analys be-
tecknats som äldst. 

Eventuellt kan det finnas anledning att förut-
sätta att avslagsmaterialet och skraporna hamnar 
på eller i närheten av den skärvstenshög som för 
tillfället används som depå. 

I praktiken är det möjligt att avfallet även 
hamnar på intilliggande hög eller under den, be-
roende på om den existerade vid det tillfället. 
Koncentrationen av svart och vit kvartsit i A hör 
dock ihop med depositionen av denna skärvsten 
av den stratigrafiska fördelningen att döma. 

Sammanfattningsvis visar den horisontella för-
delningen av avslag och skrapor att dessa för-
modligen deponerats i eller i närheten av den 
skärvstenshög som för tillfället var i bruk och att 
den därmed förknippade verksamheten var för-
lagd till vallarna eller intill. Kvartsavslagen är 
koncentrerade till den hög som antagits vara 
äldst, svarta och vita kvartsitavslag är koncentre-
rade till den hög som antagits vara yngre. Gråa 
kvartsitavslag och flinta är koncentrerade utan-
för skärvstensvallen. Förutom kvartsskrapor, 
som är koncentrerade till den äldre högen, visar 
skrapor ingen koncentrationsbild. 

Skraptyper och kronologi 
De resultat som hittills presenterats har föranlett 
mig undersöka om någon förändring kan utläsas 
i skrapornas utseende under den tid skärvstens-
vallar varit i bruk. Underlaget tedde sig bra ge-

Fig. 23. Beskrivning au diagrammets parametrar för 
skrapor. Längden pd retuschen är relaterad till omkretsen 
som är beräknad utifrdn längd och bredd. Hela Bkrap-
samlingens medelvärde i mitten. 

nom att ett relativt omfångsrikt material kunnat 
ordnas i tidsföljd. En översiktlig genomgång av 
skraporna gav intrycket att dessa utifrån form-
kriterier kunde ordnas i grupper. 

Dessa var i första hand långa kölformade skra-
por och flata skrapor med bred retusch. De sena-
re antogs mest höra samman med bosättningen 
av senare datum utanför skärvstensvallen, bero-
ende på att flintskrapor tillhörde denna grupp. 

Det kan synas magert att klassificera skrapor 
endast utifrån formkriterier med tanke på att 
nötningsspår på retuschen, eggvinkeln m m van-
ligtvis ingår som variabler i skrapklassifikationer 
(Broadbent & Knutsson 1975; Rydström 1984). 

G Rydström har ställt eggvinkelmätvärden till 
förfogande från R 554, men dessa visade ingen 
korrelation med de formkriterier som här an-
vänts. Enbart formkriterier visade emellertid på 
vissa samband, vilket motiverade att eggvinklar-
na uteslöts ur analysen. 

Ett problem i sammanhanget är i vilken mån 
det finns underlag för antagandet att skraporna 
ändrar form med tiden. Detta kräver en viss in-
blick i vilka faktorer som bestämmer skrapans 
form. En faktor som förmodligen skulle ha'gett 
tydliga förändringar vore om estetiska värdering-
ar spelade roll för skrapans utformning. Detta 
har nog varit av underordnad betydelse, tyvärr. 
Avgörande har i stället varit dels skaftningen, 
dels användningen och dels råmaterialtillgången. 
Skaftning och användning hör på ett sätt intimt 
samman, men även med en gemensam skaft-
ningsteknik kan en individuell utformning av 
skrapan för ett visst skaft vara så genomgripande 
att eventuella formkategorier slätas ut. Använd-
ningen har, som tidigare berörts, varit mångfa-
cetterad men härvidlag borde formförändringar 
kunna avläsas i tiden i den mån funktionen har 



förändrats. 
Råmaterialtillgångens betydelse för skrapans 

utformning är den faktor som kanske kan för-
klara varför formerna är så varierande att skra-
por inte gärna låter sig grupperas. 

Jag har inte testat denna förklaring, men lo-
giskt sett bör brist på material som behövs för en 
skrapa i större grad innebära att skrapan successivt 
förnyas allt eftersom den nöts ut, eller även att 
den görs om till en ny sorts skrapa. 

A andra sidan bör riklig tillgång på material 
innebära att skrapan kasseras när den nötts ut, 
såvida det inte är förenat med stort arbete att 
göra en ny. Var och en som provat att göra en 
skrapa vet att det är en ganska enkel procedur. 
Skaftningen kan däremot vara mödosam och 
även med riklig tillgång på material kan man an-
ta att omretuscheringar förekommit. Även ma-
terialtillgången bör ha en viss inverkan på den 
kasserade skrapans utseende, eftersom gränsen 
mellan avvägning av nedlagt arbete på att skaffa 
nytt material och arbete på att förnya skrapan 
är beroende av tillgången på material (i detta 
fall kvarts, kvartsit eller flinta). 

Flera faktorer kan inverka på materialtillgång-
en. Mellan olika lokaler varierar självfallet till-
gången p g a de naturliga förutsättningarna, men 
även inom ett och samma område har tillgången 
varierat. Flinta, som ju införskaffats långväga 

Fig. 24. Kvartsitskrapor. Det nedre diagrammet för· 
tydligar clusterbilden i plan; efter Hans Lundmarks 
metod (Lundmark 1984). Progr. för{.. 
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ifrån, kan knappast ha varit en konstant tillgång. 
Kvarts och kvartsit finns lokalt, men tillgänglig-
heten är avhängig årstiden. Stora snömängder 
exempelvis bör ha gjort det omöjligt att lokalise-
ra tillgångarna. En viss betydelse kan även en 
långvarig och intensiv brytning av ett visst ma-
terial innebara, eftersom materialet blir mer och 
mer svårfunnet. 

Innan resonemanget förs vidare kan det vara 
på sin plats att redogöra för skrapsamlingens ut-
seende från R 554. 

De variabler som valts för att beskriva sam-
lingen är följande: 

1. Skrapans längd vinkelrätt från retuschens 
mitt. 
2. Skrapans bredd vinkelrätt mot längdmåttet. 
3. Skrapans tjocklek. 
4. Retuschens längd utmed kanten. 
5. Retuschens höjd på högsta stället. 
Det är möjligt att helt enkelt plotta ut variab-

lerna på ett diagram för att se om de bildar dus-
ters eller på annat sätt visar grupperingstendenser, 
även med fyra variaöler på en gång. Man kan då 
använda sig av treaxlade diagram (Doran & Hod-
son 1975:133), fast i tre dimensioner (fig 23). 
Antalet skrapor var för många för att hela ma-
terialet skulle kunna presenteras på detta sätt 
och det var nödvändigt att dela upp skraporna i 
kategorier utifrån den frågeställning som var ut-
• satt. En variabel (retuschens höjd) har ignorerats 
i tron att den saknade signifikans, vilket vi ska se 
visade sig felaktigt. 

Med denna metod kunde endast diffusa ka-
raktäristiska drag iakttas som var avhängiga la-
gerföljd eller materialgrupp. 

Tidigare har konstaterats att kvarts dominerar 
i äldre lager och kvartsit i yngre. Den horisontel-
la fördelningen antyder att grå kvartsit och flinta 
hör ihop och att vit och svart kvartsit hör sam-
man med den yngre skärvstenshögen. De form-
karaktäristika som med tvekan kan tillskrivas 
dessa materialgrupper är att kvartsskrapor är an-
tingen långa eller tjocka {fig 24). Skrapor av 
svart kvartsit finns i två grupper, en lång-tjock 
grupp samt en bred grupp (fig 25 ). Vita kvartsit-
skrapor varierar betydligt i formen med tonvikt 
på långa skrapor ( fig 26). 

En viss överensstämmelse finner man även om 
skraporna indelas efter den lagerordning som ti-
digare antagits. De äldsta lagren (de undre lagren 
i B) har skrapor som överensstämmer med kvarts-
skraporna, dvs de är långa eller tjocka (fig 27). 
De lager som antagits vara yngst i skärvstenshö-
garna ( övre lagren i A) har skrapor som huvud-
sakligen är breda eller långa. De utmärks dess-
utom av att ha ovanligt långa retuscher, vilket i 
övrigt inte har varit ett särskiljande drag (fig 28). 

Som synes har någon tydlig utvecklingstrend 
inte kommit fram och ej heller har några typer 
utkristalliserats. Man kan emellertid notera att 
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Fig. 25. Svarta kvartsitskrapor. 

Fig. 26. Vita kvartsitskrapor. 

Fig. 27. Skrapor under lager 1 och 2 N om x 110. 
(Under lager i omr. B). 

Fig. 28. Skrapor i lager 1 och 2. Som x 110 (övre 
lager i omr. A). 



långa eller tjocka skrapor finns företrädda bland 
kvartsskraporna och bland skraporna i de för-
modade äldsta lagren. Härvidlag finns det anled-
ning att anta att det är fråga om samma skrap-
typ som successivt blir kortare allt eftersom re-
tuschen förnyas. Anledningen till att långa skra-
por kasserats, som ju enligt resonemanget bör ha 
gått att förnya, återstår att utforska. 

Principalkomponentanalys 
Med förhoppningen att resultatet skulle förtyd-
ligas har även en principalkomponentanalys 
(PCA) utförts på skraporna. Hur analysen i de-
talj går till är omständligt att beskriva. Den finns 
bl a beskriven av Lars Forsberg (Forsberg 1984), 
som för övrigt varit till hjälp vid programkörning-
en. I grova drag kan emellertid sägas att analysen 
leder till att antalet variabler (i detta fall fem) 
reduceras till en lägre dimension (färre variabler, 
elfer rättare sagt komponenter), vars betydelse 
erhålls i procent. 

Det är ovanligt att en matris med endast fem 
variabler blir föremål för en PCA-analys och att 
dessutom datan visar sig vara så oregelbunden att 
variablerna inte går att reducera mer än som yisa-
de sig bli fallet. (Programmet som använts finns 
inom SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) under PAl (Nie et al 1975), Umdac. 
Faktormatrisen har V arimax roterats efter Kaiser 
normalisering.) 

Två komponenter visade sig ha mest betydelse. 
Dessa täckte tillsammans 67% av variationen. 
Den tredje komponenten hade ett »eigenvalue» 
på 0,95622, vilket med viss tvekan kan accepte-
ras. Med tre komponenter har 87 ,1 % av variatio-
nen täckts. 

De komponenter som erhölls representerar: 
1. storlek 
2. retuschens höjd 
3. en bipolär komponent vars negativa sida ut-

gör långa och tjocka skrapor samt en positiv sida 
representerande relativt breda skrapor med lång 
retusch. 

De egenskaper som från början gav upphov 
till analysen framträder först i komponent 3, 
dvs lång-tjocka skrapor står i motsats till breda 
skrapor med lång retusch. Till viss del är detta 
resultat en framgång, men komponentens låga 
»eigenvalue» är en nackdel. Komponenten tycks 
även sakna kronologisk relevans om man ser till 
fördelningen av »loadings» i en lagerföljd (fig 29). 

Några tydliga egenskaper har inte erhållits ge-
nom PCA-analysen för skraporna, vare sig utifrån 
gruppering i material- eller lagerkategorier. 

I fig 30 har skrapornas »factor-scores» illustre-
rats i diagram. Sammanfattningsvis visar kvarts-
skrapor inga särskilda tendenser förutom att re-
tuschen i regel är låg. Utmärkande för de vita 
kvartsitskrapoma är att de med några undantag 
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långa & tjocka breda med långa retuscher 

Fig. 29. Genomsnittlig 11component loading11 mot 
component 3 för varje lager i A omr/2det (ovan) och 
I! omrddet (nedan). 

är lång-tjocka. Två skrapor är vidare avvikande 
stora. Grå kvartsitskrapor har i regel hög retusch. 
Både lång-tjocka och breda varianter finns re-
presenterade. Svarta kvartsitskrapor är i regel 
små. Här framgår för övrigt tydligast bipolarite-
ten mellan lång-tjocka och breda skrapor med 
lång retusch. Flintskrapoma är som väntat i regel 
breda med långa retuscher. Utmärkande är även 
att retuschen är hög, 

Om skraporna indelas efter en lagerordning, 
får man fram att de undre lagren i skärvstenshö-
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stora 

Fig. 30. Componentscores utsatta i diagram. Placeringen 
av »idealtyper» framgdr av figurerna. 

gen B (de äldsta lagren) har en stor spridning. 
En viss polaritet kan urskiljas vad gäller faktor 3, 
vilket betyder att både lång-tjocka och breda 
skrapor är företrädda. De översta lagren i hög A, 
som tolkats vara yngst i skärvstensvallen, uppvi-
sar som kännetecken relativt hög retusch. 

Resultaten av skrapanalyserna som presente-
rats visar sammanfattningsvis att en tendens 
framkommit i båda metoder, nämligen att svarta 
kvartsitskrapor företräds av två grupper. PCA-
analysen har visat att hög retusch har kronolo-
gisk relevans, eftersom den framförallt finns i de 
översta lagren i hög A (yngst) samt även är ett 
utmärkande drag för flintskraporna. I konse-
kvens med detta kan låg retusch vara utmärkan-
de för äldre skrapor, vilket styrks av att kvarts-
skraporna har denna egenskap. Emellertid fram-
träder den inte bland skraporna i de äldre lagren. 
Att breda skrapor hör ihop med långa retuscher 
framgick redan i den tidigare analysen och styrks 
av att de tillsammans utgör en av komponenter-
na i faktor 3. Däremot styrker inte PCA-analysen 
att detta skulle vara kännetecknande för yngre 
skrapor, dvs skrapor i de övre lagren av hög A. 

Sammantaget tycks emellertid skrapans form 
vara av underordnad betydelse både i kronolo-
giskt perspektiv och med avseende på råmateria-
let. Slutsatsen måste bli att trots antydan till 
kronologiska kriterier i skrapornas form har 
funktioner och tillverkningsstadiet ( eller förny-
elsestadiet) och andra svårgripbara faktorer bi-
dragit till att skrapformen blivit i det närmaste 
slumpartad. 

I 
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Fig. 30a. Kvartsskrapor. 
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Fig. 30b. Samtliga skrapor under lager 2 N om xl 10-
linjen. (B, undre lager). 
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Fig. 30c. Samtliga skrapor i lager 1 Och 2 Som xl 1 O· 
linjen. (A, övre lager). 

Fig. 30d. Flinta. 

Sammanfattning om förändringar under 
skärvstensvallsbosättningen 
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De parametrar som i det föregående använts för 
att spåra förändringar under den tid bosättning 
ägt rum i skärvstensvallen 554 är: 

1. skärvstensmängden 
2. materialpreferenser bland skrapor och av-
slag 
3. förändringar i skrapornas form. 
Vi har sett att skärvstensmängden ökar i in-

tensitet under bosättningens gång vilket kan ha 
flera förklaringar. En möjlighet är bl a att klima-
tet har försämrats, vilket skulle ha inneburit 
större energiåtgång för de aktiviteter som för-
knippas med skärvstensproduktion. Pollenana-
lyserna ger vidare stöd för att klimatet kan ha 
inverkat, eftersom skärvstensvallsperioden infal-
ler under värmeperiodens slutskede. 

Avslagen har visat, även inom den begränsade 
period som skärvstensvallarna varit i bruk, att 
man har övergått från kvartspreferens till kvart-

Fig. 30e. Svart kvartsit. 

Fig. 30{. Grå kvartsit. 
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sitpreferens. Detta, liksom vad gäller skärvstens-
mängdens utveckling, kan vara ett generellt feno-
men i skärvstensvallar och kan användas i syfte 
att ordna lager i kronologisk ordning. 

Skrapor å andra sidan uppvisar en mångfaldig 
variation, som troligen beror på att den yttre ut-
formningen haft en underordnad betydelse, och 
de lämpar sig inte för datering utifrån formkrite-
rier. Härvidlag fordras ytterligare analyser fram-
förallt på mikronivå för att få fram relevanta va-
riabler. Exempel på sådana variabler kan vara da-
ta som visar på vilken yta respektive skrapa an-
vänts mot och hur skaftningen varit. Ändock har 
vissa formkaraktäristika visat sig ha kronologisk 
relevans, såsom att höga retuscher är drag som 
återkommer bland yngre lager i skärvstensvallar. 
Eftersom denna egenhet även finns företrädd 
bland flintskrapor är det dock tveksamt i vilken 
grad den hör ihop med skärvstensvallar eller med 
senare bosättning. 
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Skärvstensvallar i Norrland 
Asa Lundberg 

Abstract 
In the inland of Northern Sweden sub-terrainian huts are distributed according 
to a strict pattern. The huts are generally found in groups of 3-5 huts with a 
mean distance of 35 km between the groups. An area, 400 km long and 150 km 
wide, limits the occurrence of these characteristic huts. The population-density 
is estimated to 200-500 individuals within the area which agrees very well with 
the population-density recorded among East Canadian Indians within a similar 
biotop. The limit of the area coincides with the limit of geographical features of 
importance for hunter-gatheres. Osteological analyses shows that elk and beaver 
were hunted. The locations of hut-groups also coincide with trapping-pits for elk. 

The huts are assumed to be base-camps mainly inhabited during the winter 
season. The seasonal cycle was probably restricted to the area where huts occur 
since this provided the necessary resources all year around. 

By analyzing C-14 datings of the huts it is suggested that most huts are 
simultaneous and were used during the period 4000-2000 BC. The oldest datings 
are from samples ta)cen from the bottom of the surrounding deposit of fire-
cracked stones. The youngest samples are from constructions on the floor. 

Skärvstensvallen är den största typ av fast forn-
lämning som finns i Norrlands inland. Den kan i 
enstaka fall vara ända upp till 30 m i diameter, 
som fallet är vid Hoting, Tåsjö, Jämtlands län. 
Vanligare är dock att de är mellan 10 och 20 
meter. Den första som påträffades var den stora 
anläggningen i Hoting, raä 101, som 1923 regist-
rerades av O B Santesson och som sedan fick ge 
namn till anläggningar av denna typ, boplats av 
Hoting-typ. Skärvstensvallarna har av bl a Evert 
Baudou (Västernorrlands förhistoria 1977) tol-
kats som hyddbottnar, en vinterboplats. 

Hyddbotten 
De undersökningar som gjorts av skärvstensvallar 
tyder alla på att det rör sig om hyddbottnar. 
Golvplanet har grävts ner i marken, vanligtvis en 
halv meter djupt. Den uppskottade jorden har 
sedan bildat en vall runt hyddan och vallen har 
sedan byggts på med det avfall som bildats på bo-
platsen, och då främst i form av stora mängder 
skärvsten, dvs skörbränd sten, som producerats 
på platsen (betr skärvstensproduktion, se Spång i 
denna publikation). Vallarna kan vara upp till 

en meter mäktiga och innehåller förutom skärv-
stenen också mycket fyndmaterial som spetsar, 
skrapor, knivar, mejslar mm, men främst de av-
fallsprodukter som bildats vid tillverkning av 
stenverktyg - sk avslag. Avfallsmassorna inne-
håller även stora mängder brända ben och kol. 
På bottenplanet påträffas oftast flera härdar och 
kokgropar. 

Arkeologiska utgrävningar 
Under senare år har en mängd information fram-
kommit om skärvstensvallar genom de många ut-
grävningar som kunnat göras vid de reglerade sjö-
arna. 

Den allra första vallen som undersöktes var, 
som tidigare nämnts, Hoting, raä 101. Samman-
lagt har 18 skärvstensvallar helt eller delvis un-
dersökts av Riksantikvarieämbetets UV-verksam-
het, projektet Norrlands tidiga bebyggelse (NTB), 
samt projektet Arkeologiska undersökningar vid 
reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens 
län, Västerbottens musuem. 

Tanken bakom mina undersökningar har varit 
att försöka spåra ett bosättningsmönster för 

L 
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Norrlands inland. Uppslaget fick jag då jag som-
maren 1978 för Västerbottens museum arbetade 
med att undersöka skärvstensvallen raä 188 vid 
Gråtanån i Vilhelmina. Inom Vilhelminaregionen 
finns ett stort antal skärvstensvallar. Koncentra-
tionen till tre områden var påfallande, inga en-
samliggande vallar ligger mellan dessa områden. 
Även deras strategiska lägen och de jämna avstån-
den mellan dessa områden var slående. 

Den tidigare framförda hypotesen att det skul-
le vara vinterboplatser förefaller fortfarande vara 
mycket sannolik, och har varit den huvudsakliga 
frågeställningen inom det av Västerbottens mu-
seum ledda projektet. Under den kalla perioden 
av året har man behov av en skyddad bostad. 
Utifrån denna hypotes kan man sedan sätta upp 
vissa testimplikationer som gäller som förutsätt-
ningar för ett vinterboende och således val av bo-
plats. Det som skiljer vinterboendet från andra 
årstidsboenden är det ökade behovet av upp-
värmning. Ett nedgrävt bottenplan ger ett värme-
tillskott i form av jordvärme. Den stora mängden 
skärvsten ger en antydan om att man kan ha an-
vänt skärvstenen för uppvärmning (se Spång i 
denna publikation). Behovet av dricksvatten gör 
att man kanske vill bo intill strömmande vatten 
där det inte fryser till för att slippa hugga hål i 
isen. Även fisket kan ha haft betydelse vintertid. 
Behovet av mat och kläder innebär vintertid att 

man måste hålla sig till jakt, eftersom växt- och 
rotsamlandet uteblir. Päls till kläder är också vik-
tigare vintertid. Att boplatsen ligger intill säkra 
jaktmarker måste vara en viktig förutsättning, då 
snön under vissa perioder kan försvåra möjlighe-
terna att förflytta sig längre sträckor från boplat-
sen. Även andra förutsättningar måste ses som 
viktiga, tillgången till ved och tillgång till mate-
rial för redskapstillverkningen. En viktig syssel-
sättning under vintern torde ha varit skinnbered-
ningen. Därför bör en vinterboplats innehålla 
fler skrapor än andra boplatser. Denna proble-
matik har bl a tagits upp av G Rydström (1984). 

Skärvstensvallarna har med stor sannolikhet an-
vänts vintertid. Exakt samma förutsättningar 
krävs dock om man arivänder boplatsen året om 
eller under flera olika korta perioder förutom 
vintern. Då boplatserna är noga utvalda för att 
klara ett vinterboende bör de även vara lämpliga 
under fler perioder av året. Skärvstensvallsloka-
lerna kan därför mycket väl ses som »base-camps», 
året-runt-boplatser, varifrån man företagit korta-
re flyttningar för speciella ändamål. En grupp in-
divider som bor på en boplats en längre period 
behöver för sin försörjning ett visst territorium, 

Fig. 1. Hyddbotten (skärvstensvall) Raä 773, Stalon, 
Vilhelmina sn. 



»revirområde». Ett visst avstånd krävs således till 
närmaste grannens boplats. Dessa områden som 
varje grupp individer behöver för sitt uppehälle 
kallar jag i den följande texten för revirområde. 
En samling skärvstensvallar eller endast en vall 
som utgör en grupp benämns gruppenhet eller 
bebyggelseenhet och hela området där skärv-
stensvallar finns i Norrlands inland kallas skäru-
ste nsvallso mråde eller bara område. 

Utifrån dessa tankebanor har sedan undersök-
ningen fortsatt. Jag är väl medveten om att 
många fler aspekter måste vägas in. övriga forn-
lämningar i området och alla fynd med all den 
information de kan ge har inte tagits upp i den-
na uppsats, och således återstår mycket för att 
belysa bilden av Norrlands inland under denna 
period. 

De hittills kartlagda skärvstensvallarna är 65 st 
och de har använts från ca 4.000 f Kr till ca 
2.000 f Kr. Olikheter vad gäller användningspe-
rioden förekommer givetvis, vissa har en kort an-
vändningstid och andra har längre eller flera åter-
kommande perioder. Alla dateringar som anges i 
texten är okalibrerade värden. En kalibrering in-

Fig. 2. Föremdl frdn skärustensuallen Raä 188, Grdtandn, 
Vilhelmina sn. 
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nebär att man jämfört värdet med en särskild 
kurva som baseras på både kolprover och årsring-
ar på träd. En kalibrering ger en säkrare datering, 
då särskilt äldre prover av kol visat sig misstäm-
ma. 

,. 

NEDGRÄVDA HYDDBOTTNAR 

Nedgrävda hyddor är kända från flera områden. 
För jämförelse har jag här tagit upp några exem-
pel från Norge, Finland, Nordamerika och 
Canada. 

Norge 
En av de mer kända platserna med nedgrävda 
hyddbottnar är Varangerfjorden i Nordnorge. 
Här finns 190 kustbundna och 64 inlandshyd-
dor (10 mil från kusten). 99% av de kustbundna 
och 60% av inlandshyddorna har nedsänkt bot-
tenplan. De som inte har nedsänkt bottenplan 
tillhör de senare typerna. 

De tidigaste av Varangerhyddbottnarna kallas 
Karlebotn-typ och är runda eller ovala och har 
en härd på det nedsänkta bottenplanet. De flesta 
hyddorna har tillhörande avfallshögar i anslut-
ning till hyddan. Ofta består också hyddans val-
lar av avfall, dock inte skärvsten. Avfallshögarna 
kan vara upp till en och en halv meter höga. Hyd-
dorna varierar i storlek, men en vanlig diameter 
är 5 meter. Ingången till hyddorna ligger i de 
flesta fall mot söder, dvs från havet. 

Den senare typen kallas Gräsbacken-typ. Des-
sa hyddor är större, ca 10 x 5 meter. De är ovala 
eller rektangulära och har oftast nedsänkt botten-
plan. De har dessutom två härdar på bottenpla-
net. 

Dateringarna av Karlebotn-hyddorna har gjorts 
på grundval av fynden och ligger på 1.800-1.500 
f Kr. Fynden domineras skifferredskap, långa 
slanka spetsar och djurhuvuddolkar som har sto-
ra likheter med den finska Kam-keramiken och 
de nordsvenska fynden av skiffer. Gräsbacken-
hyddorna dateras till 7 00-500 f Kr, främst p g a 
dessa hyddors läge i förhållande till havsnivån. 
Perioden karaktäriseras av ben- och hornindustri, 
textil- och asbestkeramik, kvartsitspetsar och 
skrapor; däremot minskar skifferredskapen (Si-
monsen 1961). 

Finland 
Exempel på nedgrävda hyddbottnar från Finland 
finns i bl a Tervola vid Kemi älv. Här har man 
funnit ett femtontal nedgrävda hyddbottnar som 
numera syns som svackor i marken. 

Hyddbottnarna ligger i en rad och de är havs-
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nivådaterade till 2.500 f Kr. Två av hyddorna har 
undersökts och man fann då i mitten av hyddor-
na eldstäder av samma typ som från ett tidigare 
bosättningsskede i samma område, en boplats 
daterad till 3.000 f Kr. Platsen var vid bosätt-
ningstillfället ett utskär och hade inte förbindel-
se med fastlandet. Fynden består av skifferkni-
var, kvartsskrapor och en älghuvudprydd dolk, i 
skandinavisk rödskiffer, således samma fynd ty-
per som i de skärvstensvallar som undersökts i 
Vilhelminaområdet. 

Ytterligare ett område med nedgrävda hyddbott-
nar hittades för några år sedan i gamla Purmo sn, 
österbotten. Boplatsen kallas Hundbacka och 
ligger på en långsträckt flat sandmo invid en 
bäck som mynnar i Purmo å. 

Ett sextiotal stora gropar med vall och med 
ett eller två brott i vallen, »dörröppningar», ligger 
koncentrerade på en yta av 400 x 200 m. Dessa 
förmodade hyddbottnar är runda och med en 
diameter av 10-16 meter och ett djup av 0,5-1 m. 
Groparna har relativt plan botten och låga, jäm-
na vallar. 

Platsen undersöktes 1979 och 1980 av Mirja 
Miettinen och ett stort antal provgropar öppna-
des samt delar av två hyddbottnar. Fynden kon-
centrerades till hyddbottnarna och dess närmas-
te omgivningar och bestod till största delen av 
kvartsföremål och då mest skrapor. övriga fynd 
som kan nämnas var keramik tillhörande den 
kamkeramiska stiltypen III, tvär- och rätyxor 
samt mejslar. Benfynden dominerades av sälben 
samt enstaka fisk- och fågelben. 

Dateringen av keramiken visar att boplatsen 
utnyttjats ca 2.600 fKr och boplatsens läge ty-
der på att den inte har använts mycket tidigare. 

18 km från Hundbacka finns en liknande bo-
plats med sju hyddbottnar i Isokangas, Evijärvi 
sn (Miettinen 1982). Hyddbottnarna kan jäm-
föras med de av Madeneva-typ som tillhör den 
kamkeramiska kulturen (Meinander 197 6). 

Nordamerika 
Av indianernas tidiga bosättning finns grophus 
bara i de bergiga områdena vid Klippiga Bergen i 
västra Nordamerika, från Texas till Washington i 
nordvästra delen av Amerika. Området ligger på 
över 1.000 m över havet och är ökenområde men 
ändå med skiftande klimat. 

Här finns både runda och rektangulära grop-
hus. Somliga har använts året om och andra har 
varit enbart vinterbostäder. Storleken varierar 
mycket. Här finns hyddbottnar på 12 m diame-
ter som rymde upp till 30 personer och små fyr-
kantiga hus med endast 2-3 m sida. 'Taken till 
hyddorna stöttades av fyra eller fem stolpar och 

var byggt av slanor eller grenar som täcktes med 
torv eller lera. Man hade förrådsgropar inne i 
hyddorna och även utanför fanns förråd i hyd-
dor och gropar. 

Under senare perioder blev grophuset ett ce-
remonihus, kallat »kiva», vilket betyder gammalt 
hus. Boningshuset var då inte nedgrävt i marken. 

De äldsta husen från detta område är daterade 
till 300 f Kr och de har använts till ca 900-1.000 
e Kr, då de övergår till att vara enbart ceremoni-
hus (PS Martin 1947). 

Canada och Aleuterna 
Från Aleuterna i väst och längs Alaskas och 
Canadas kust fram till Grönland finns boplatser 
med hyddor som ·är nedgrävda i marken. Detta 
område domineras av tundra. Det östra kustom-
rådet fryser under vintern men det västra, 
Aleuterna och Alaska, har isfria kuster vintertid. 

Här finns ett stort antal nedgrävda hyddbott-
nar, ibland i bybildningar med 200-400 hyddor. 
Storleken varierar från 3 m i diameter till 12 x 7 
m stora och nedgrävda till 0,3-0,5 m. De äldsta 
hyddorna är från 2 .500 f Kr och de yngsta från 
1.000 e Kr. 

Hyddkonstruktionerna har skiftat, man tror 
att de nedgrävda hyddorna varit vinterbostäder 
och att de byggts av sten, drivved eller valben 
och med torvtak. Sommarbostäderna antar man 
har varit tält. Många hyddor saknar ingång, var-
för man antar att ingången varit genom taket. 
Andra typer har ingång via tunnlar, köldfångare, 
som ibland är längre än golvplanet. Inga avfalls-
högar eller vallar omtalas. Husen är oftast rek-
tangulära. Skärvsten förekommer bara i små 
mängder och då intill härdar. 

Fyndmaterialet består av slagna stenar, slipad 
skiffer, benredskap och keramik. Dessutom finns 
oljelampor (DE Dumond 1977). 

Alla dessa nämnda nedgrävda hyddbottnar över-
ensstämmer i viss mån med skärvstensvallarna 
vad gäller tid, klimat och den fångstkultur som 
de tillhör. En skillnad mellan kust och inland 
kan märkas i storleken på byar där inlandet of-
tast har mycket färre hyddor på varje lokal och 
kustens byar är stora med ibland flera hundra 
hyddor. Detta kan bero på att de marina närings-
förhållandena tillåter större befolkningar. 

Nedgrävda hyddbottnar finns också från helt 
andra ekonomier och perioder. I Sydsverige finns 
på flera ställen mindre, nedgrävda husgrunder, 
sk grophus. Dessa är runda, rektangulära eller 
fyrkantiga och från 4 m 2 till ca 20 m 2 (Ohlsson 
1973, Widholm 1974). 



Jordkulor 
Den senare typen av nedgrävda bostäder som 
finns i Sverige är den sk jordstugan eller jordku-
lan. Det är helt eller delvis nedgrävda stugor som 
beboddes av de fattiga, icke jordägande backstu~ 
gesittarna under 1700- och 1800-talet. Dessa 
fanns eventuellt redan på 1600-talet, vilket några 
belägg tyder på. Stugorna hade bara ett rum och 
var vanligtvis ca 10-15 m 2 stora. De hade anting-
en tre eller alla fyra väggarna ingrävda i en backe 
eller kulle och endast taket och dörren syntes. 
Väggarna var av sten för att jorden inte skulle ra-
sa ner. Olika typer, storlekar och grad av ned-
grävning fanns·(Jönsson 1976), menjordkulan 
och gaveljordstugan var de som mest utnyttjade 
nedgrävningen som värmeisolering. Även virkes-
och vedbristen var avgörande för konstruktionen. 

SKARVSTENSVALLARNAS UTBREDNINGS-
OMRADE OCH MILJÖ 

Definition 
Att utifrån inventeringsrapporter bestämma vad 
som är skärvstensvallar i bemärkelsen hyddbott-
nar kan vara svårt, eftersom det finns andra an-
läggningar som kan förväxlas med en hyddbot-
ten. Stora fångstgropar och jord ugnar har liknan-
de utseende och kallas ibland skärvstensvallar om 
skärvsten påträffas. Även andra högar och vallar 
med skärvsten kan om platsen är igenväxt förväx-
las med en hyddbotten. Eftersom vallarna har vi-
sat sig skifta mycket i storlek, är det också svårt 
att sätta en minimigräns för bottenytans storlek 
för att gälla som hyddbotten. Ändå vill jag be-
trakta vallar där bottenplanet är mindre än två 
meter i diameter som mycket osäkra. En grop-
botten som är två meter kan beräknas ha varit 
större under användningstiden, eftersom väggen 
rasat igen, och kan således ha haft en rimlig stor-
lek för en mindre hydda. 

Jag har alltså accepterat alla ringformade vallar 
med skärvsten Vilka kallas skärvstensvallar i forn-
minnesregistret och som har en bottenyta på 
minst 3 m 2 som hyddbottnar. För att göra en 
noggrannare bedömning krävs en besiktning på 
platsen, vilket inte varit möjligt på samtliga loka-
ler. 

Vad gäller de rektangulära hyddbottnarna, har 
endast fem stycken påträffats, fyra i Västerbot-
ten och en i Jämtland. De är oftast mindre djupa 
och har lägre vallar och är därför också svårare 
att upptäcka, varför man kan förmoda att det 
kan finnas flera av denna typ. Två stycken har 
till delar undersökts i Stalon, Vilhelmina, och 
dateringen visar att de är något yngre, varför 
man kan anta att de efterträder den runda typen. 
De fyra som registrerats ligger alla på lokaler där 
även runda skärvstensvallar finns. 

F ornminnesinventering 
Det huvudsakliga ubredningsområdet för skärv-
stensvallar är Jämtlands och Västerbottens län. 
En genomgång av fornlämningsregistret från des-
sa län samt norra delen av Västernorrlands län 
visade att man totalt funnit 65 anläggningar som 
benämnts skärvstensvallar och som uppfyller de 
tidigare nämnda kriterierna för en hyddbotten. 
Både runda ( 60 st) och rektangulära ( 5 st) har då 
medtagits. 

Dessutom har Hornavanområdet exerperats av 
I Bergman, Luleälvsområdet av L Forsberg och 
U Westfal för forskningsändamål vid Umeå uni-
versitet. Inom dessa områden har inga skärvstens-
vallar påträffats, varför gränsen mot norr kan sä-
gas vara klarlagd. 

Av de 65 anläggningar som i inventeringsrappor-
terna kallas skärvstensvallar, har jag undantagit 
fem stycken i Jämtland och en i Västerbotten. 
Dessa har saknat mittgrop eller enbart bestått av 
sand och saknat tvdlie:a boolatsindiaktioner. De 
återstående 59 vallarna är fördelade på 22 grupp-
enheter. Av dessa är 10 lokaler med bara en 
skärvstensvall. För att räknas som en gruppenhet 
skall skärvstensvallarna ligga närmare än en mil 
från varandra. De ensamliggande har alltså en mil 
eller mer till närmsta granne. 12 platser har 2-5 
skärvstensvallar och de återstående 1 7 vallarna 
hör till två bebyggelseenheter, Stalon och Hoting. 

Gränsdragningen vid en mil är vald utifrån 
Hotingvallarnas spridning, där fyra skärvstens-
vallar ligger i centrum, en vall 5 km NV om och 
en vall 4 km NO om centrum. Alla sex har sam-
manförts till en grupp, då man inte kan begränsa 
de fyra centrumvallarnas territorium till den lilla 
yta som blir mellan de perifert liggande vallarna. 

Med denna enmilsgräns till närmsta granne 
kommer fyra områden att utgöra gränsfall: val-
larna vid Sandsjön och Sandsele, Sorsele sn, sam-
manförs liksom de två vallarna i Alanäs sn; vallar-
na vid Strömsund, Ströms sn, delas på två grupp-
enheter liksom även vallarna vid Lesjön resp Rör-
strömsälven, Bodum sn. 

Utbredning och milj j 
Skärvstensvallarnas utbredning från Rätan, Jämt-
land, i söder och till Sorsele, Västerbotten, i norr, 
utgör ett 40 mil långt område som är ca 15 mil 
brett. Området är klart begränsat till ett band 
från Storsjön och upp till Hornavan, nedanför 
fjällen och 15 mil från kusten. Fornlämningsty-
pen hör strikt samman med ~tt speciellt ekolo-
giskt, geomorfologiskt område. 
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Geomorfologi 
Geomorfologiskt tillhör skärvstensvallsområdet 
vad gäller landskapets former de två zonerna 
som kallas bergkullslätt och förfjäll. Förfjällen 
ligger närmast fjällen och har långa sammanhäng-
ande dalar och platåartad terräng i stor omfatt-
ning. Bergkullslätten ligger öster om förfjällen 
och har mindre, välutbildade dalar. Berg och kul-
lar ligger här väl åtskiljda med stora slättpartier 
emellan. Landets brutenhet i detta område ka-
raktäriseras av starkt växlande topografi. Dels 
finns stora högslätter med en nivåskillnad på 
mindre än 25 meter och dessutom områden vid 
dalgångarna med mer än 300 meters nivåskillnad 
(N H Magnusson, M Lundqvist 1957, S Rudberg 
1970). 

Berggrund 
Berggrunden består huvudsakligen av kvartsiter 
och sparagmiter ( fjällrandbildningar). Ett kamb-
ro-silurområde sträcker sig från Storsjön, där det 
utbreder sig över en stor areal, för att sedan fort-
sätta i ett smalare bälte norrut genom hela skärv-
stensvallsområdet och upp till Sveriges nordspets. 

Karaktäristiskt för kambro-silurområdet är att 
det är rikt på myrar men fattigt på sjöar. De sjö-
ar som finns är mycket stora och långsträckta 
och går samtliga i NV-SO (Hornavan, Storavan, 
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Fig. 3. Skärustensuallarna 
Raä 774 A och B, Stalon 
Vilhelmina sn . 

Storuman, Vojmsjön, Malgomaj, Ormsjön, Tå-
sjön, Flåsjön, Dragan och Storsjön) (S Hjelm-
qvist 195~). 
Vegetation 
Området mellan Storsjön och Hornavan tillhör, 
vad gäller vegetationen, taigan. Gränsen mellan 
fjälltaigan och mellantaigan går mitt i skärvstens-
vallsområdet. Mellantaigan är Norrlands centrala 
barrskogsland med tall- och granskogar. Fjäll-
taigan har en ökande björkskogsinblandning. 
Berggrundens silur-stråk innebär att vissa områ-
den är kalkrika, vilket har stor betydelse för mar-
kens bördighet. Den ört-gräsrika skogstypen som 
annars är vanligast i mellersta och södra Sverige 
förekommer i stor omfattning även i Norrland 
och då främst i de av siluren påverkade område-
na av Jämtland och Västerbotten. 

I dessa områden är de ört-gräsrika skogarna 
naturbetingade i motsats till andra områden där 
de förekommer som en följd av mänskliga in-
grepp för att främja slåtter och bete. Silurområ-
det i Jämtland-Västerbotten uppvisar också i 
störst omfattning i hela landet skogar med höga 
örter. De uppträder i stråk nedanför källor och 
på sluttningar med högt men rörligt grundvatten. 
Markvegetationen inom dessa skogar är ungefär 
densamma som i lågörtsskogarna, men betydligt 



Fig. 4. Kokgrop i botten-
planet på hyddbotten 
Raä 636, Stalon, Vilhel-
mina sn. 

artrikare och yppigare. Bland höga örter märks 
särskilt i Norrland midsommarblomster, tolta, 
stormhatt samt ormbunkar (J Eklund 1953, 
B Lindqvist 1966). 

Området, som är klart begränsat vad gäller skärv-
stensvallsförekomster, visar också en begränsning 
vad gäller topografi och vegetation som samman-
faller på ett högst påfallande sätt. En analys av 
vad områdets karaktär kan ha betytt för männi-
skorna som bodde här kräver större kunskaper i 
ekologi än vad jag kan prestera, men generellt 
kan man säga att topografin med långa stora sjö-
ar, långa sammanhängande dalar och även åsar 
samt stora slättområden varit fördelaktig för 
färd både på land och vatten, och bördigheten 
skapar goda förutsättningar för både djur och 
människor att skaffa föda. Att området också 
ligger så att det gränsar till flera olika typer av 
vegetation och topografi innebär också att man 
haft tillgång till fler zoner som kan komplettera 
varandra när det gäller att skaffa råmaterial och 
föda året om. 
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Skärvstensvallarnas närmiljö 
Eftersom skärvstensvallar är en bostad av mer 
permanent typ/karaktär, enligt min hypotes, 
måste valet av boplats ha varit mycket viktigt. 
Som tidigare nämnts har jag satt upp vissa förut-
sättningar för ett vinterboende (six xx), ett antal 
behov som i möjligaste mån bör tillfredsställas: 
• marken där hyddan står bör vara väldränerad 

- även om marken är frusen vintertid och 
man inte har så hög temperatur inomhus att 
det smälter, kan vårperioden innebära att det 
blir för fuktigt; 

• man bör ha tillgång till öppet vatten, vid 
strömmande vatten exempelvis (detta under-
lättar om man behöver fiska och om man be-
höver dricksvatten och annat vatten för hus-
hållningen, i stället för att öppna hål i isen); 

• man bör ha nära till bra jaktmarker, nära till 
passager där djur har sina vandringsleder -
Detta gäller främst större djur som exempelvis 
älg; 

• man bör helst ha nära till råmaterialet för sina 
stenredskap ( detta är dock en mindre viktig 
förutsättning); 
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• närhet till områden med rik flora för insamlan-
de av ätliga växtEh-är också en fördel, men hur 
betydande den varit är svårt att bedöma - väx-
ter torde finnas öv,,erallt om än med skiftande 
riklighet. 
De tre första punkterna är de viktigaste och 

jag har därför koncentrerat mig på dessa. De är 
också de tre kriterier som är lättast att undersö-
ka med hjälp av kartmaterial. Då jag ännu inte 
har gått igenom samtliga vallars närmiljöer ska 
jag här bara ta några exempel: Stalon och Gråtan-
ån i Vilhelmina socken, Västerbotten. 

Gråtanån, Vojmsjön 
Gråtanåns fem skärvstensvallar ligger vid Vojm-
sjöns norr~ strand och vid dess utlopp i Vojmån. 
Här rinner också Gråtanån ut i Vojmsjön. 

Sjön var här före dämningen 1950 cirlrn sex 
meter högre, vilket innebär att strandlinjen för-
skjutits upp till 200 m på vissa ställen (J-E 
Wallin, VLM rapport 1980). Både Gråtanåns och 
Vojmsjöns utlopp har flyttats vid dämningen. 

:. Sjulsberget 
: : : . 

,• 

Fig. 5. Karta öuer skärustens-
uallarna uid Vojmsjön, 
Gråtanån. 

Tidigare var Vojmsjön mycket uppbruten med 
många holmar, vikar och uddar. Området ligger 
på gränsen mellan fjällandskap och bergkullslätt, 
varför man haft tillgång till båda dessa nischer. 
Både skärvstensvallarna och det fångstgropsys-
tem som finns här (Raä 573 - 50 ·gropar) ligger 
på grusbädd, vilket ger en god dränering och lätt-
grävda anläggningar. Det långa fångstgropssyste-
met, som skär av dalgången mellan två berg samt 
strandpartiet mellan Vojmsjöns utlopp och ett av 
bergen, indikerar också att här har varit en myc-
ket viltrik trakt eller ett mycket säkert viltstråk. 
Gråtanåns nuvarande utlopp har starkt rinnande 
vatten. Rester av ädelträd, ett almbestånd 1 km 
uppströms Gråtanån, finns kvar från den tid då 
klimatet var gynnsammare för lövträd. 

Nordväst om Tångberget finns ett område 
med kambrisk alunskiffer och kvartsit, för övrigt 
består berggrunden av Revsundsgranit. Kalkstens-
stråket som går genom hela skärvstensvallsområ-
det passerar förbi i detta område, vilket bör ha 
befrämjat en rik flora, och bidragit till försörj-
ningen sommartid. 



Fig. 6. Karta öuer skäru-
stensuallar i Stalon. 
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Stalon, Malgomaj 
I Stalon finns elva skärvstensvallar, varav två är 
rektangulära. Två djupa dalgångar möts vid Sta-
lonnäset, Stalonsjöns utlopp i Malgomaj och 
Storåns utlopp i Malgomaj. Mellan dessa har ett 
grusdelta bildats av inlandsisen och här ligger 
också åtta av vallarna; de övriga tre ligger på söd-
ra sidan om Storåns utlopp och även dessa på 
grus. 

Ett fångstgropssystem med 18 gropar (raä 
130) skär effektivt av den norra dalgången och 
fortsätter längs bergkanten västerut mot Storåns 
dalgång. Dessa ligger på moränmark. En av gro-
parna undersöktes sommaren 1980 och befanns 
vara byggd av stora stenar. Den ligger i mycket 
blockrik terräng, varför de i motsats till groparna 
vid Gråtanån bör ha varit betydligt svårare att 
anlägga. Fångstgropen daterades med ett kolprov 
från gropbotten till 3.430 B.C. ± 170. St 8118. 

Området hör till förfjällen men gränsar även 
till bergkullslä ttlandskap. 

Rester av alm finns även här uppströms Stor-
ån. 

De två utloppen, invid vilka skärvstensvallarna 
ligger, har troligtvis varit en tillgång vintertid i 

.t-,., 

form av områden med öppet vatten. 
Stalon har dessutom mycket rikliga tillgångar 

på kvartsit. Dessa ligger i lösa block i området. 
Det största blocket som återfunnits är 3x3x3 m 
och har tydliga spår av bearbetning och stora 
mängder losshackat material invid blocket. Att 
kvartsiten, särskilt den grå och svarta, varit lätt-
åtkomlig märks också i fyndmaterialet. 

Se även Wallin: Naturgeografisk undersökning 
i Stalon, sid. 20. ·, • 

SKÄRVSTENSVALLARNAS KOPPLING TILL 
F ANGSTGROPSSYSTEM 

Brända ben förekommer vanligen 'i riklig mängd 
i vallarna och liksom på andra boplatser av sten-
ålderskaraktär överväger ben av älg och bäver. 
Att älgben överväger kan till viss del bero på att 
benen är större än de från andra djur och därför 
bevaras bättre och är lättare att identifiera. Trots 
detta kan man ändå med fog säga att älg har va-
rit en mycket viktig näringskälla . 



Jakttider 
Av etnografiskt material (Hvarfner 1957:96) 
framgår att jakt med fångstgropar förekommit 
vintertid. Anledningen anges här vara att som-
maren är olämplig eftersom kreatur som betar i 
skogen kan ramla ner i groparna. Detta torde 
dock inte vara den enda anledningen. Andra käl-
lor talar om att jakt av älg generellt företogs höst 
och vinter och detta av praktiska skäl (Henriks-
son 1978). Djuren är då fullväxta, vinterpälsen 
är bättre än sommarpälsen, bevarandeförhåll-
andena är goda och ingen tid åtgår till växt-
samlande. Av samma källa framgår också att 
även om höst och vinter var de vanligaste jakt-
tiderna, så jagade man älg året om för köttets 
skull då detta var en mycket värdefull tillgång. 

Benfynd 
I skärvstensvallarnas valldel påträffas vanligen 
stora mängder brända ben. Vissa ben kan även 
årstidsbestämmas. De grävda anläggningarna i 
Hoting innehöll bl a älgkranier med fällda horn, 
vilket indikerar vinterjakt (Baudou 1977). Här 
påträffades även bäver, mård, gädda och sång-
svan. Fynden av svan tyder på sommarjakt. Det-
ta skulle då betyda att boplatsen bebotts både 
vinter- och sommartid. 

Ben från två skärvstensvallar vid Gråtanån, 
Vilhelmina sn, har analyserats av E Iregren, raä 
577 och raä 554. 10% var identifierbara och be-
stod enbart av älg och bäver. 

Benmaterialet från den tredje grävda vallen 
vid Gråtanån, raä 188, har analyserats av S Holm, 
osteologiska forskningslaboratoriet, och även 
dessa var älg- coh bäverben. 

På en boplats vid Hälla, 2,5 mil söder om 
Asele, har stora mängder ben hittats. Av de iden-
tifierbara benen (1.484 st) visade sig 96,7% vara 
älgben, vilka förekom i alla lager. Fyra av de tolv 
individer där skallbenen bevarats kunde påvisas 
vara fällda under vinter eller vårvinter, de övriga 
kunde inte årstidsbestämmas. Hälla-boplatsen är 
ingen skärvstensvall, men dess tidigaste skede hör 
till samma period som dessa. 

Fångstgroparnas dateringar 
Att fångstgroparna använts mycket länge vet vi 
från de C 14-dateringar som gjorts på undersök-
ta gropar. Från de fångstgropar som undersökts 
i Västerbottens museum regi har 31 prover in-
lämnats. Nio av dessa är vallprover och de övriga 
från gropen. Proverna har en spridning över en 
tidsperiod av 6.000 år med en koncentration 
mellan Kristi födelse och år 1000. De äldsta da-
teringarna går så långt tillbaka som 5.000 år f Kr. 
De flesta dateringarna ligger dock efter år 0. Pro-
ver tagna både från den uppkastade vallen och 

från gropbotten har endast i några fall analyse-
rats, oftast kommer proven från endera stället. 
Resultaten visar att de äldsta dateringarna kom-
mer från bottenproverna, och dessa har också 
under senare tid ansetts vara de mest tillförlitliga, 
då prover under fångstgropens vall inte behöver 
tillhöra anläggningsperioden (Spång 1981). 
Fångstgropar bör således ha använts även av dem 
som bebodde skärvstensvallama. De stora fångst-
gropssystem som ofta ligger intill skärvstensvalls-
lokalerna tyder också på detta. 

Fångstgropssystemens läge i förhållande till 
skärv stensvallarna 
Som tidigare nämnts ligger stora fångstgropssys-
tem ofta i närheten av skärvstensvallarna. Tydli-
gast ser vi detta i vilhelminaområdet, vid Lais-
älven och vid Långan. Eftersom fångstgroparna 
använts ända fram till 1800-talet, får vi förmoda 
att samma gropar nyttjats under lång tid och att 
de långa systemen sannolikt hör till senare perio-
der när man lättare kunde förvara köttet. För 
den befolkning som levde och bodde vid dessa 
lokaler räckte förmodligen ett mindre antal gro-
par. 

Något som är betydligt mer intressant och vik-
tigt är att dessa stora fångstgropssystem tydligt 
indikerar att här fanns rikligt med vilt och att 
det var de bästa viltstråken i området. Därav kan 
man också förstå valet av boplatsläge. 

Alla lokaler i Västerbotten har intilliggande 
fångstgropssystem, större eller mindre. Med in-
tilliggande menas inom 1-2 km avstånd. En jäm-
förelse med K-G Selinges utbredningskarta över 
fångstgropar (fig 7) visar också att endast två 
skärvstensvallsrevir inom Västerbotten saknar 
fångstgropskoncentrationer i den centrala delen 
av reviret (definition av revir, se sid 83). 

I Jämtland är bilden något mera splittrad, lik-
som även bebyggelsemönstret; Hotingområdet, 
som har en större koncentration av skärvstensval-
lar, sammanfaller med den största koncentratio-
nen av fångstgropar inom området. De närbeläg-
na ensamliggande vallarna avviker från mönstret 
och har heller inga tydliga koncentrationer av 
fångstgropar. En förklaring kan vara att vi här 
har bebyggelsemönstrets initialskede och att man 
således inte hunnit utbilda det mest lämpliga 
mönstret vad gäller avstånd, tillgångar, gruppstor-
lekar m m. Endast ett av de övriga »reviren» i 
Jämtland saknar fångstgropskoncentration i den 
centrala delen. 

Denna samstämmighet tyder på att det fun-
nits base-camps, kanske under längre perioder än 
skärvstensvallarna använts, eftersom fångstgro-
parna har använts under betydligt längre tid än 
vallarna. c 
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Skärvstensvallarnas dateringar 
Skärvstensvallarna är den tidigaste form av hydd-
konstruktion som vi känner från Norrlands in-
land. Ytboplatser finns både från inlandet - Vil-
helmina sn - och från kusten - Garaselet, Jörn 
sn - med mycket gamla dateringar, den äldsta, 
6880 f Kr, från en kokgrop vid Gråtanån i Vilhel-
mina, raä 180 {Spång 1979, VLM rapport). 

2.500-3.000 år senare började Norrlands in-
landsbefolkning att anlägga dessa hyddbottnar 
som nedgrävdes i marken. Den äldsta dateringen 
från en skärvstensvall kommer från Lemnäset, 
Bodum sn, där ett kolprov från vallens understa 
lager gav dateringen 4395 f Kr (Allard, rapport). 

Dateringsmetoder 
Samstämmigheten är mycket god från olika 
skärvstensvallars anläggningstider, exempelvis 
Tjikkiträsk 3350 f Kr (Meschke 1967), Hoting 
101,3795 f Kr (Baudou 1977), Gråtanån 188, 
3665 f Kr, Gråtanån 554, 3590 f Kr, Stalon 77 4, 
3510 f Kr, Stalon 772, 3230 f Kr CVLM-rappor-
ter). Samtliga prover är från vallens understa la-
ger och alltså från anläggningsperioden. 

Svårare att bedöma är den senaste använd-
ningsperioden vad gäller vallarna, eftersom plat-
sen som sådan varit en attraktiv boplats även 
långt senare, i princip hela tiden fram till våra da-
gar. Ofta finner vi intill skärvstensvallarna rester 
från alla olika perioder av förhistorien, tex jord-
ugnar från järnålder, verkstadsplatser för slagna 
spetsar från bronsålder, vilka inte förekommer 
direkt i vallen ( alla spetsfynd i vallarna är skiffer-
spetsar), samt fynd av järnyxor som var fallet vid 
Gråtanån, raä 188. 

En metod som förefaller säker för att bedöma 
den sista användningsperioden är att samla pro-
ver från bottenplanets härdar och kokgropar. 
Dessa bör vara från den sista bosättningen, då 
det är rimligt att anta att man städat undan i 
bottenplanet. Både vid en säsongsbosättning och 
en åretom-bosättning har man rensat bort rester 
av kol och ben, särskilt om man velat behålla ett 
bottenplan som ligger under den normala mark-
ytan. En jämförelse med prov från vallens övre 
del kan sedan utgöra bevis för riktigheten av 
denna metod. I två vallar har prov tagits så att 
man kunnat testa riktigheten i detta påstående 
- Stalon raä 77 4 och Gråtanån raä 188. 

V all ens understa lager 
Vallens övre lager 
Bottenpl härdar/kokgr 

raä 774 
3510 

3445 
2960 

raä 188 
3490 

2850 
2650 

Vid boplatsen 188 stämmer testet mycket väl. 
Man måste här undanta det översta provet i val-
len, då det härrör från mycket senare perioder, 
till vilka anläggningar som ligger i direkt anslut-
ning till vallen hör. Dessa är dock av annan karak-
tär. Även vid 77 4 stämmer provet väl, men då 
kolprovet från vallens övre del tyvärr var för 
ringa för att analyseras, togs ett prov från det 
mellersta lagret i stället. Provet från bottenpla-
net togs från den undre av två överlagrade här-
dar, vilket gör att de är något äldre än den sista 
användningsperioden. Ytterligare en vall vid 
Gråtanån, raä 577, har prover från både anlägg-
ningar i bottenplanet och vallens undre lager. 
Dessa ligger alla så nära varandra i tid att man inte 
inte kan dra några slutsatser. Dessutom ligger 
provet från vallens understa lager så nära intill 
bottenplanet att man inte kan utesluta att det 
hört till bottenplanet och att vallen sedan rasat 
ner över botten och lagt material djupare än vad 
det skulle ha varit. 

Skärvstensvallarnas användningstid 
Med dessa dateringsgrunder kan man placera in 
vallarnas användningsperiod till 4000-2000 f Kr 
(alt 3700-2000). Med det bosättningsmönster 
som vallarna uppvisar kan man som en fortsätt-
ning av dessa undersökningar spåra rörelsemöns-
ter som hör till dessa s k base-camps genom att 
jämföra de dateringar som faller inom samma 
perioder inom skärvstensvallsområdet eller utan-
för detta. 

De två rektangulära vallarna som undersökts 
på boplatsen raä 636 har daterats till 1630 f Kr 
resp 2830 f Kr (VLM-rapport). 

Revirindelningar 
Skärvstensvallarnas datering vad gäller anlägg-
ningsperioden tyder på att de beboddes samtidigt 
över hela det område från Storsjön till Hornavan • 
där skärvstensvallar förekommer. Man kan alltså 
se dessa grupper av hyddor som enskilda grup-
pers område med grannlokaler på ett avstånd av 
ca 3-4 mil. Inom detta område har man haft sin 
försörjning för den grupp som motsvarar hyddor-
nas antal. Oftast ligger·de i grupper om 3-5 hyd-
dor, men är ibland ensamliggande och ibland 
upp emot tio. Lokalerna kan ses som base-camps, 
»bas-lägen>, varifrån man företog flyttningar till-
fälligt under olika perioder av året. 

Lokalerna är som nämnts noggrant utvalda för 
att täcka de behov man har, främst under vinter-
halvåret: väldränerad mark, öppet vatten och till-
gång till vilt. Dessutom måste lokalen placeras så 
att man inte gör för stort intrång på grannloka-
lens område och jaktmarker. 
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C 14-dateringar ( okalibrerade) från skärv stensvallar 

Område Raä nr Lager Del av skärvstensvallen Datering, Lab. nr 
år f Kr 

Tjikkiträsk 17 5 Västra vallen 3350 
17 4 Västra vallen 2495 
18 Kokgrop sydväst om vallen 5055-5430 

Inga kolprover i vallen 3 prover 
Kolfläck utanför vallen 4444 

Gråtanån 188 1 Sydöstra vallen, ruta 6 780 St 3461 
188 2 Sydöstra vallen, ruta 5 405 e Kr St 3462 
188 3 Sydöstra vallen, ruta 6 1825 St 3463 
188 4 Sydöstra vallen, ruta 6 1710 St 3464 
188 5 Sydöstra vallen, ruta 5 3665 St 3465 
188 1 Nordvästra vallen, ruta 17 1275 St 3468 
188 2 Nordvästra vallen, ruta 17 2850 St 3469 
188 3 Nordvästra vallen, ruta 17 2750 St 3470 
188 4 Nordvästra vallen, ruta 17 3305 St 3471 
188 5 Nordvästra vallen, ruta 18 3445 St 3472 
188 6 Nordvästra vallen, ruta 17 3490 St 3473 
188 7 Nordvästra vallen, ruta 16 3445 St 3474 
188 2 I bottenplanet, ruta 8 2075 St 3466 
188 3 I bottenplanet, ruta 8 2650 St 3467 

Gråtanån 577 4 Sot och ben i södra vallen, under vallen 2630 St 6925 
577 7 Ben och kolgrop i den västra vallen 2745 St 6932 
577 3 I bottenplanet 2705 St 6934 
577 3 Kolkonc i bottenplanet 2308 St 6926 
577 4 I bottenplanet 2790 St 6927 

Gråtanån 554 2-3 Nord västra vallen 3390 Lu 1380 
554 5 Södra vallen 3200 Lu 1379 
554 3 Södra vallen 3590 Lu 1373 

A vfallsgrop under vallen 3600 Lu 1381 
Avfallsgrop under vallen 3370 Lu 1378 

Stalonnäs 636 Alr 4 Södra vallen 1610 St 7393 
636 Alr 4 Södra vallen 1635 St 7391 r Härd utanför vallen 4605 St 7394 
636 A8r 2 Kol och bengrop i bottenplanet 2830 St 8116 
636 A2 2 Härd i bottenplanet 3020 St 7453 
636 A2 4 Kokgrop i bottenplanet 2825 St 7447 
639 4 Västra vallens understa lager 1770 St 7804 
772 4 Sydöstra vallens understa lager 3230 St 7805 
773 5-6 Södra vallens understa lager 3050 St 7806 
774 Al 2 Södra vallens mellersta lager 3445 St 7807 

5 Södra vallens understa lager 3510 St 7809 
2 Kokgrop i bottenplanet 2960 St 7808 

774 A2 2 östra vallens mellersta lager 2150 St 7810 
Hoting, Tåsjö 101 2 I vallen 3150 

4 I vallen 3240 
5 I vallen 3475 
6 I vallen 3795 

Lemnäset 26 4 Södra vallen 3335 St 1650 
4 Södra vallen 4395 St 1651 

Härd, bottenplanet 295 St 1647 
Skärvstenssamling utanför vallen 3815 St 1648 
Ben och kolgrop utanför vallen 3490 St 1655 
Kolkonc i bottenplanet 1785 St 1649 

Lagren rå.knas från ytan och nedåt, dvs lager 1 å"r närmast markplanet. r = rektangulär vall 
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Fig. 8. Profil över skärvstensvall Raä 188, Grdtandn, 
Vilhelmina sn. C-14 dateringar pd olika nivder i vallarna 
och i bottenplanet. Upprättad av NTB (Norrlands 
Tidiga Bebyggelse). 

Om vi ser till inventerade gruppenheter av 
skärvstensvallar, visar det sig också att de inte är 
slumpvis utplacerade utan ligger med ett regel-
bundet avstånd till närmaste lokal. Även där 
skärvstensvallarna ligger enstaka, ligger de ändå 
med en viss marginal till närmsta lokal. 

Vid en beräkning av avståndet fågelvägen mel-
lan gruppenheterna inbördes, närmaste granne-
avstånd, får man i genomsnitt en sträcka på 3,66 
mil (i Västerbotten 4,3 mil). Då har alla gruppen-
heter med ett avstånd till närmsta granne på 1 
mil och mer beräknats; avstånden varierar mellan 
1 och 8 mil. Tolv grupper av vallar har mellan 2 
och 5 mil till närmsta granne, fem har 1-2 mil 
och sex har mellan 5 och 8 mil. Om vi räknar ba-
ra de tolv som har de vanligaste avstånden blir 
medelavståndet 3,43 mil. 

De olika länen uppvisar något skiftande bilder, 
där Västerbotten har det mest regelbundna 
mönstret med små variationer i avstånd. Hoting-
området i Jämtland har en anhopning där avstån-
den är relativt korta mellan vallgrupperna. övriga 
Jämtland har till största delen mycket stora av-
stånd, förutom de två lokalerna vid Långan. 

Fångstkulturers boendemönster och 
förflyttningar 
Jägarsamhällens boende- och rörelsemönster har 
studerats av många forskare världen över. En god 
sammanfattning av tidigare arbeten vad gäller 
frågor som är relevanta för denna uppsats finns i 
Coastal Resources and Settlement Stability 
(Broadbent 1979, med anförd litteratur). Här 
behandlas en kustboplats, Lundfors vid Skellef-
teå, daterad till 3400 f Kr. Även om det här gäl-
ler en kustboplats, så kan vissa generella förut-
sättningar överföras på alla boplatser, oavsett 
område. 

Broadbent tar upp Vita-Finzi och Higgs 
(1970), vilka var bland de första att studera bo-
platsterritorier. Dessa har från bl a etnografiskt 
material kommit fram till att ett avstånd på två 
timmars förflyttning från boplatsen är den van-
ligaste gränsen för en boplats', typ »base-camp», 
utnyttjande-yta. Detta torde röra sig om ca 10-
15 km radie omkring boplatsen. Ju större områ-
de som utnyttjas desto dyrare blir det omräknat 
i energi att livnära sig. 

Boplatsens och områdets utseende bestäms av 
topografin. Boplatsen ligger vanligen på en för 
området atypisk plats, och detta atypiska är lika 
viktigt som områdets i o½-igt typiska utseende, 
oasen i öknen. Ofta ligger den där två ekologiska 
zoner möts. 

Vad gäller befolkningsstorlek och täthet i för-
historien finns flertalet gjorda beräkningar. 
Broadbent nämner Jochim (1976) och Price 
(1973, 1978), som för sina modeller för densitet 
och årscykler utgått ifrån studier över jägarsam-
hällen i nordamerika (Bicchieri 1972 och Cox 
1973). Vanligast är en befolkningstäthet på mel-
lan 1/50 och 1/160 km 2 med gruppstorlekar på 
2-5 kärnfamiljer, dvs 10-25 individer. Dessa 
har företagit 4-5 årsförflyttningar. 

Även Bo Gräslund har behandlat detta ämne 
(Gräslund 1974, med anförd litteratur). Han har 
då räknat med dessa tidigare nämnda gruppstor-
lekar som de mest troliga. En större grupp skulle 
kräva ett större område, vilket skulle bli alltför 
kostsamt i tid för insamlande. En mindre grupp 
skulle även den vara olämplig, då den blir alltför 
sårbar om några gruppmedlemmar försvinner. 

Enligt Gräslund bör dessa grupper öm 10-25 
individer stråla samman med andra grupper un-
der vissa perioder för att utbyta information och 
för att finna äktenskapspartners, då jägarsamhäl-
len har en djupt rotad ovilja mot ingifte (Service 
1966). Dessa modeller för jägarsamhällen är en-
ligt Gräslund (Birdsell 1968) applicerbara på alla 
rörliga jägarsamhällen oberoende av den omgi-
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vande miljöns beskaffenhet och oberoende av be-
folkningstätheten, även recenta. 

I en artikel från 1973 har T Douglas Price för-
sökt analysera mesolitiska kulturers komt>lexa 
mönster. Som modell har han använt undersök-
ningar från indianstammar i östra Canada där 

· man studerat deras miljö och anpassning till den-
na. Dessa jägar- och samlarstammar lever i en 
miljö där förhållandena inte ändrats i alltför stor 
omfattning. Området är av taigatyp och är rela• 
tivt homogent. Det gränsar i norr mot tundran 
och i söder mot stäpp och prärielandskap. I det-
ta skogsområde är huvudnäringen jakt på storvilt 
så som amerikansk älg, caribou (ren) och björn 
samt småvilt och fiske. Samlande av växter är nu-
mera av liten betydelse då man kan köpa mat 
vid handelsstationer. Indianstammarna består av 
300-500 individer. Hela stammen samlas en 
kort period under sommaren men lever resten av 
året (ca 9 mån) i mindre grupper om 10-25 indi-
vider bestående av 2-4 kärnfamiljer. De olika 
gruppernas boplatser ligger mellan 15 och 80 km 
från varandra. Under vinterperioden har man en 
mer permanent bostad som man förbereder strax 
före eller vid frostens inträdande. Förberedelser-
na består till ,stor del av att samla ved och lagra 
andra nödvändiga förbrukningsvaror för den kal-
la perioden. Man bor antingen alla i en hydda el-
ler var familj för sig. Under dessa månader då 
man lever i mindre grupper flyttar man flera 
gånger mellan olika jaktmarker beroende på vil-
ket vilt som är lämpligast att jaga. De olika stam-
marna om 300-500 personer lever delvis i olika 
miljöer och har varierande basföda, vissa livnär 
sig mest på fiske och andra på jakt. Flyttningar-
na och perioderna varierar, men gemensamt för 
alla är att man samlas en gång per år, att man de-
lar upp sig i grupper om 10-25 (även om grupp-
indelningen kan variera) och att man är rörlig, 

'dvs flyttar mellan olika lokaler under årets lopp. 
Detta synes vara en typisk levnadsform för be-
folkningar i skogslandet och är därför en bra mo-
dell för inlandsområden med skog av taigatyp 
där resurserna är begränsade men stabila. 

Skärvstensvallarna som underlag för bebyggelse-
mönster och befolkningsberäkningar i Norrlands 
inland 
Då skärvstensvallarna ligger i skogsland av taiga-
typ och även i övrigt har liknande förhållanden 
som de i Canada, synes denna redovisade modell 
vara lämplig att testa här. 

Hela området där skärvstensvallar förekommer 
är grovt räknat 40 mil långt och ca 15 mil brett. 
Ytan blir 60.000 km 2. En mer preciserad beräk-
ning skulle ge en något mindre yta. En sådan yta 
skulle kunna inrymma en population på 400-
500 individer "om man utgår från de beräkningar 
som Price i sin artikel kommit fram till. 

Skärvstensvallarnas gruppenheter ( en eller fle-
ra vallar som utgör en grupp) är 23. Men en 
gruppstorlek på 25 personer blir det totala anta-
let inom detta område 575 personer. Klart är att 
alla grupper inte kunnat rymma 25 personer, tex 
där endast en skärvstensvall finns, men beräk-
ningen kan ändå göras då man får räkna med 
stora felkällor i form av mycket varierande antal 
vallar per gruppenhet, vallar som inte återfunnits 
mm. 

Avstånden mellan grupper av vallar varierar 
mellan-1 och 8 mil (se sid 96), vilket stämmer 
mycket väl med de avstånd som canadaindianer-
na valt i'ör sina boplatser, under vinter/vår- och 
höstperioden. _ 

En jämkning mellan genomsnittet mellan alla 
avstånd mellan gruppenheterna och av det vanli-
gaste avståndet blir ca 3,5 mil. Varje grupp kan 
alltså antas utnyttja en yta på 1,75 mils radie 
runt boplatsen. För enkelhetens skull antar vi att 
ytan är cirkelrund och då får vi en utnyttjande-
yta eller ett revirområde på 960 km 2. En grupp 
på 25 personer på denna yta ger en densitet på 
1/38 km 2 och med 10 personer blir befolknings-
tätheten 1/96 km 2 . Detta är en mycket sannolik 
siffra efter de uppgifter som finns i det etnogra-
fiska materialet. 

Sammanfattning 
I denna uppsats har jag velat visa att under en 
viss period under stenåldern har vi i Norrlands in-
land haft ett mycket strikt uppbyggt bebyggelse-
mönster. De jägarstammar som levde här har 
trots att de troligen fört ett mycket rörligt liv 
ändå haft tydliga gränser för sina områden. Grän-
serna har varit uppsatta efter taigaområdets stabi-
la men begränsade resurser för att klara försqrj-
ningen för befolkningen. Enligt denna modell 
skulle man mycket väl ha kunnat livnära sig på 
de resurser som inlandet erbjöd och därmed 
skulle man inte ha behövt företa långa vandring-
ar för att utnyttja även kustens tillgångar. 

Bebyggelsemönstret i denna redogörelse bely-
ses av de hyddlämningar som troligen varit vinter-
boplatsen, men även boplats under andra perio-
der av året. Arkeologi$kt benämnes dessa hydd-
bottnar skärvstensvallar p g a den stora mängd 
skörbrända stenar som man finner i avfallshögar-
na runt själva hyddan. Skärvstensvallarna ligger 
oftast i grupper om 3-5 vallar, men även ensta-
ka vallar och större grupper förekommer. Dessa 
grupper eller ensamliggande vallar ligger med ett 
genomsnittligt avstånd av 3,5 mil från varandra 
inom ett 40 mil långt bälte från Storsjön i Jämt-
land och upp till Laisälven i Västerbotten. Områ-
det är ca 15 mil brett och ligger inom taigaområ-
det, klart avgränsat från fjällen och vad gäller to-
pografi och vegetation även från området i öst 
mot kusten. 



Det bebyggelsemönster som skärvstensvalls-
grupperna uppvisar belyses också av områdets 
fångstgropstäthet. Koncentrationer av fångstgro-
par sammanfaller väl med detta mönster och vi-
sar att här har varit rikt på vilt under tidigare pe-
rioder. De många dateringarna av vallar visar att 
de beboddes mellan 4000 och 2000 f Kr, men 
bebyggelsemönstret kan både ha etablerats tidi-
gare och levt kvar längre, då samma lokaler oftast 
uppvisar både äldre och yngre lämningar. Det 
stora antalet boplatser utan hyddor men med 
likartat material inom detta område ger en anty-
dan om rörligheten hos befolkningen. Vissa lo-
kaler med större anhopningar av boplatser kan 
tolkas som samlingsplatser för större grupper un-
der korta perioder av året, men detta problem 
har inte inrymts i denna uppsats. 

Ett förslag till befolkningsberäkning för Norr-
lands inland har gjorts med utgångspunkt från 
de konstaterade skärvstensvallarnas antal och 
fördelning. Som modell har jag använt den som 
Price (1973) applicerat på mesolitiska boplatser 
och som grundar sig på studier av indianstammar 
i Canada. Dessa stammar levde i grupper om 10-
25 individer största delen av året för att samlas i 
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större grupper en kort period under sommaren. 
Deras bebyggelsemönster stämmer mycket väl 
överens med skärvstensvallarnas mönster, liksom 
även de naturliga förutsättningarna med skogs-
land av taigatyp. Då avstånden mellan gruppe~na 
av vallar stämmer nästan exakt med avstånden 
mellan indiangruppernas boplatser, har jag anta-
git att grupperna också har varit lika stora. Dessa 
gruppstorlekar antas även vara mycket strikt be-
stämda av miljön och förutsättningarna för en 
jägarbefolknings försörjning oberoende av områ-
de. Med de tidigare redovisade avstånden mellan 
hyddgrupperna och dessa gruppers beräknade 
nyttjandeyta - revirområde - skulle en befolk-
ning på mellan 200 och 500 individer ha levt i 
Norrlands inland under denna period. 

För att komma närmare lösningarna av dessa 
problem krävs oändligt mycket mer kunskap, 
men jag ser också många möjligheter att komma 
längre då ett stort antal boplatser under de senas-
te åren har undersökt, främst i vilhelminaområ-
det där både boplatser och skärvstensvallar givit 
ett rikt material. 

(Manus färdigställt 1982.) 
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Tabell över skärvstensgropar i Jämtlands och Västerbottens län. 
JÄMTLANDS LÄN 

Tidi- Under- Mått i meter: 
Raä nr gare nr Socken Lokal sökt år Vall Grop Djup 

101 T 61 Frostviken Gäddede 1948 10x7 6x4 0-0,2 
143 Alanäs Alanäs 17x17 4x4 0,2 
166 Alanäs Alanäs 16x12 3,5x3,5 0,3 
110 Ström Strömsund 6x6 2,5x2,5 0,2 
251 Ström Edsviken 20x20 8x7 1,0 
403 Aspås Längan 2 15x10 9x7 1,0 
403 Aspås Längan 2 9x8 5x3 0,5 
403 Aspås Längan 2 6x6 3x3 1,2 
537 Offerdal Längan 1 9x9 3x3 0,2 
543 Offerdal Längan 1 12xll 4x3 0,3 
543 Offerdal Längan 1 18x14 6x4 0,4 
433 Offerdal Längan 1 20x14 10x4 0,3" 
548 Offerdal Längan 1 24x15 9x4 0,5 

10 569 Undersåker Undersåker 6x7 2x2 0,1 
27 Asarna Fångån 17x16 6x5 0,2 
9 Rätan Rätan l0xl0 3x2 0,2 

59 Rätan Rätan 8x8 3x3 0,2 
170 Rätan Rätan llxll 3x3 0,2 

27 625 Fjällsjö Vängelälven 27x15 8x5 
30 Tåsjö Sundsjön 15x15 4x6 0,1-0,2 
98 637 Bodum Staversån 15xl5 8x8 

101 S 65 Tåsjö Hoting 1951,1969 23x23 6x6 0,5 
(30 m 10 m) 

:!.02 1143 Tåsjö Hoting 1959 18x20 10x4 0,4 
163 604 Tåsjö Hoting (delar av bopl 15x15 (l0xl0) 

unders) 
281 Tåsjö Hoting 30x13-17 6x7 
282 Tåsjö Hoting 12x12 5x5 1,0 

26 S 104 Bodum Lesjön 1928 
Lemnäset 1963~4 20x12 10x7 0,3 

0 rektangulär 

VÄSTERBOTTENS LÄN 

Tidi- Under- Mått i meter: 
Raä nr gare nr Socken Lokal sökt år Vall Grop Djup 

471 Sorsele Laisälven 9,5x8 4,5-::3,5 0,6 
471 Sorsele Laisälven 12x9 7x4 0,3 
471 Sorsele Laisälven 25x9 20x7 0,0 
278 Sorsele Sandsele 17x10 9x5 0,3 
277 Sorsele Sandsjön 23x19 10x8 0,7 

17 1036 Stensele Tjikkiträsk 1961 15x10 9x6 0,5 
18 1037 Stensele Tjikkiträsk 1961 9x8 5x4 0,6 

228 Lycksele Siksele 19x13 7x4 0,2 
101 1269 Lycksele Lycksele 19x16 9x6 0,3 
310 Lycksele Lycksele 15x15 5x5 0,3 
188 T 238 Vilhelmina Gråtanån 1970,1978 20x25 7x6 0,4 
554 Vilhelmina Gråtanån 1975~76 15x10 7,5x4,5 0,75 
557 Vilhelmina Gråtanån 21xll 16x5 0,4-0,9° 
565 Vilhelmina Gråtanån llx8 5,5x3 0,3 
577 Vilhelmina Gråtanån 1977-79 12x12 . 7x6 0,6 
636 Vilhelmina Stalon 1979 8x6,5 4x4 0,25 
636 Vilhelmina Stalon 1979 9,5x6,5 7x4 0,2° 
636 Vilhelmina Stalon 1980 5x4,5 3,5x3 0,1 ° 
639 Vilhelmina Stalon 1980 18x16 8x5 0,5 
772 Vilhelmina Stalon 1980 llxll 5,5x4,5 0,3 
773 Vilhelmina Stalon 1980 18x14 7x7 1,0 
774 Vilhelmina Stalon 1980 15xll 5,5x5,5 0,5 
774 Vilhelmina Stalon 1980 13x10 4x3 0,2 
780 Vilhelmina Stalon 15x15 7x5 0,1 
780 Vilhelmina Stalon 15x15 6x5 0,1 
579 Vilhelmina Stalon 13x8 6,5x3,5 0,2 
467 Vilhelmina Dalasjö l0xl0 3x4 0,6 
469 Vilhelmina Dalasjö 19x17 7x6 0,3-1.0 
497 Vilhelmina Dalasjö 6x5 3x2,5 0,4 
123 Asele Torvsjö 198C ca 11 5x4 0,8 
404 77 Asele Lomsjö 24x17 1,0 
404 Asele Lomsjö 16x12 ? 0,1 



LITTERATUR 

BAUDOU, E 1977. Västernorrlands förhistoria. Härnö-
sand. 

BROADBENT, N 1979. Coastal Resources and Settle-
ment Stability. Uppsala. 

DUMOND, DE 1977. The eskimos and Aleuts. London. 
EKLUND, J 1953. Bergarternas betydelse för markens 

bördighet. A tias över Sverige del 9-10. Stockholm. 
EKMAN, J- IREGREN, E 1984. Archaeo-zoological 

investigations in Northern Sweden, kap 3. Early Norr-
land 8. Stockholm. " 

GRÄSLUND, B 1974. Befolkning-bosättning-miljö. 
Fornvännen 74/1. Stockholm. 

HENRIKSSON, H 1978. Popular Hunting and Trapping 
in Norrland. Early Norrland 6. Stockholm. 

HJELMQVIST, S 1953. Berggrunden utanför fjällked-
jan. Atlas över Sverige del 7. Stockholm. 

HVARFNER, H 1957. Fångstmän och nybyggare i 
Angermanå'lvens källomrdden under järndldern. Sär-
tryck ur Arkiv för Norrländsk hembygdsforskning. 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

JöNSSON, T 1976. Jordstugor i Sydsverige. Studier 
frdn folklivsarkivet i Lund nr 18. Lund. 

LINDQVIST, B 1966. Vegetationsregioner och floraele-
ment. Atlas över Sverige del 43-44. Stockholm. 

LUNDQVIST, M-MAGNUSSON, N H 1957. Land-
ytans brutenhet. Atlas över Sverige del 3-4. Stock-
holm. 

MARTIN, PS - QUIMBY, G T- COLLIER, D 1947. 
Indians before Columbus. University of Chicago. 

MEINANDER, C F 1976. Hyddbottnar av Madeneva-
typ. /SKOS 1. Nordiska arkeologmötet i Helsingfors 
1976. Helsingfors. 

Opublicerade källor 
ALLARD, E 1966. S 104 (Raä 26) Lemnäset, Bodum 

sn, Angermanland. Riksantikvarieämbetets sjöregle-
ringsrapport Fjällsjöälven, Borgforsens kraftverks 
dämningsområde, dnr 2766/66 (ATA). 

FALK, L-SPANG, L G 1976. Rapport över arkeolo-
gisk undersökning, raä 554, Vilhelmina sn (VLM). 

Fornminnesregister över Västerbottens län. 
Fornminnesregister över Jämtlands län. 
FORSBERG, L- LUNDBERG, A 1979. Rapport över 

arkeologisk undersökning, raä 188, Vilhelmina sn 
(VLM). 

FORSBERG, L-LUNDBERG, A 1979. Rapport över 
arkeologiska undersökningar, raä 772,773,774,636, 
132, Vilhelmina sn (VLM). 

HOLM, S 1983. Rapport över osteologisk analys av 
benmaterial från boplatserna raä 188,772,773,774, 
636 mm, Vilhelmina sn (VLM). 

MESCHKE, C 1967. En norrländsk stenåldersboplats 
med skärvstensvall. Antikvariskt Arkiv 32. 

99 

MIETTINEN, M 1982. Stenåldersboplatsen i Hund-
backa, Pedersöre, österbotten. Bottnisk Kontakt 1. 
Maritimhistorisk konferens i Örnsköldsviks museum, 
1982. 

OHLSSON, T 1973. Vikingatid och medeltid i Lödde-
köping. ale, historisk tidskrift för Skdneland nr 1. 

PRICE, T D 1973. A proposed mode! for procurement 
systems in the mesolithic of Northwestern_Europe. 
The Mesolithic in Europe. Warsava. 

RUDBERG, S 1970. Geomorfologi. Atlas över Sverige 
del 6. Stockholm. 

RYDSTRöM, G. 1984. The Fire-cracked Stone Mound-
A Winter Settlement. Archaeology and Environment 
2:1984. Umeå. 

SELINGE, K-G 1980. Fasta fornlämningar på kartor 
och i register. Svensk Lantmäteritidskrift 1980:5. 

SIIRIÄINEN, A 1975. Törmävdara i Tervola. Kemi-
joki 8000, utställningshäfte, Statens Historiska mu-
seum. Stockholm. 

SIMONSEN, P 1961. Varanger-funnene. Vol Il. Tromsö 
museums skrifter, vol VII, hefte Il. Tromsö. 

SIMONSEN, P 1963. Varanger-funnene. Vol III. 
Tromsö museums skrifter, vol VII, hefte III. Tromsö. 

SPANG, L G 1981. Fångstgropar - lämningar efter 
forntida älgfångst. Vå'sterbotten 81 :4. Umeå. 

STRöMBERG, M 1978. En tidig bondeboplats med 
husrester. ale, historisk tidskrift för Skdneland, nr 3. 

WIDHOLM, D 1974. Nya fornfynd från sydsverige. ale, 
historisk tidskrift för Skdneland, nr 3. 

IREGREN, E Preliminära rapporter över osteologanaly-
ser från boplatserna raä 577 och 554, Vilhelmina sn. 

LUNDBERG, A 1981. Rapport över arkeologiska un-
dersökningar, raä 639, 772, 773, 774, Vilhelmina sn 
(VLM). 

MELANDER, J 1980. Rapport över arkeologisk under-
sökning, raä 636, Vilhelmina sn (VLM). 

RYDSTRöM, G 1980. Rapport över arkeologisk under-
sökning, raä 577, Vilhelmina sn (VLM). 

SPANG, L G 1979. Rapport över arkeologisk undersök-
ning, raä 180. Vilhelmina sn (VLM). 

WALLIN, J-E 1980. Rapport över naturgeografisk un-
dersökning av Vojmsjöns och Gråtanåns utlopp, Vil-
helmina sn (VLM). 

WALLIN, J-E 1982. Vegetationshistorisk och naturgeo-
grafisk undersökning vid Stalon, Vilhelmina (VLM). 



Sovplatser i skärvstensvallar 
Gunhild Rydström 

Abstract 
The article deals with the artifacts and features of three excavated fire-cracked 
stone mounds. 

The author attempts to test the hypothesis that the subdivision of the floor 
within the mounds walls is to be seen through the excavated material. The hypo-
thesis is tested using comparative archaeological and ethnographic sources. 

Bearbetningen av det material, vilket framkom-
mit vid projektets undersökningar, styrker det 
ofta framförda antagandet att den norrländska 
skärvstensvallen utgjort ett säsongsviste. Det ned-
sänkta bottenplanet har utgjort golvet till ett tält 
eller en hydda. Detta bosättningsmönster har ge-
nom det goda fyndmaterialet och genom jämfö-
rande etnografiskt material kunnat knytas fasta-
re till vintern än övriga årstider (Rydström 1984, 
Lundström och Spång i denna publikation). 

Denna artikel redovisar ett försök att påvisa 
en »rumsindelning» i dessa skärvstensvallar. En 
del av golvytan skulle då utgöra en sovplats. 

Utgångspunkt för studien har varit den till 
50% undersökta vallen med fomlämningsnum-
mer 577 :2 i Vilhelmina socken (Rydström 1980). 
Den är belägen uppe på en hög strandbrink där 
Gråtanån tidigare mynnade i den oreglerade 
Vojmsjön. Här vid sjöns södra ände finns ytterli-
gare två skärvstensvallar (fornl nr 188 och 554) 
på bara några hundra meters avstånd. Bägge har 
varit föremål för undersökningar (Forsberg/ 
Lundberg 1979, Spång 1977). NTB (Norrlands 
Tidiga Bebyggelse) upptog 1970 ett schakt i 
fornl nr 188, då benämnd T 238 (Forsberg/ 
Lundberg 1979). 

Läget för dessa tre är utmärkande för flertalet 
skärvstensvallar i mellersta Norrland. De är pla-
cerade en bit längre in från strandplanet än gäng-
se boplatser (Löthman 1980) .. 

Området här kring Gråtanån bör ha valts med 
tanke på de goda jakt- och fiskemöjlighetema. 
Just här finns en passage västerut mellan Sjuls-
berget i norr och Vojmsjön i söder. Ett stort 
fångstgropssystem (fornl nr 57 3) spärrar passa-
gen. Detta system bör ha nyttjats av människor-
na vid de tre skärvstensvallarna (Lundberg i den-
na publikation). 
• För att kunna diskutera en rumsindelning av 
bottenplanet bör den specifika definitionen på 
begreppet skärvstensvall vara uppfylld. Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesregister upptar ca 
160 skärvstensvallar från norrlandslänen. Under 
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denna beteckning samlas en mängd olika typer. 
Termen »skärvstensvall» innebär i denna artikel 
en ring- eller kretsformad vall, delvis uppbyggd 
av skärvsten. Vallen omsluter ett i marken ned-
sänkt bottenplan. Botten~lanet får ej understiga 
2x2 m. En botten på 4 m kan beräknas ha varit 
större under användningstiden, då väggen troli-
gen sevare rasat igen. 

En yta om 6 m2 är timlig storlek för en mind-
re hydda. Vidare skall minst 60% av bottenpla-
net vara undersökt-. Med denna täckning undan-
röjs till stor del osäkerheten med den outgrävda 
halvan. 

De två närbelägna vallarna (188, 554) kan ge-
nom den sistnämnda premissen ej utnyttjas i re-
sonemanget. Jämförande material har i stället 
sökts i de två på 1960-talet undersökta skärv-
stensvallarna vid Stora Tjikkiträsk i Stensele soc-
ken, Lappland (Allard 1964, Meschke 1964, 
1967. 



Drygt hälften av den inre ytan på fornl nr 
577 :2 undersöktes under de två säsongerna 
1978-79. Hela bottenplanet omfattar 30 m2, en 
rejält stor yta för att utgöra ett golv till en hyd-
da eller ett tält. Redan vid första årets grävning 
av ett långt öst-västligt schakt framträdde en 
uppdelning av bottenplanet. Nio sotgropar låg 
koncentrerade i västra halvan. Några av dem skar 
in i varandra. På två stycken återstod-endast bot-
ten av gropen och de låg under ett fyndförande 
skärvstenslager. En tunn sotkoncentration på 
golvets mitt störde den klara fördelningen. Sek-
tionsritningen visar att denna västra del rensats 
från avfall fler gånger än den östra som saknar 
anläggningar. Avfallet har slängts upp på vallen, 
troligen alldeles utanför ingången. Den större 
mängden avfall i västra vallen bör stå i propor-
tion till de många rensningarna. 

Hur förhåller sig fyndmaterialet till den ovan 
påvisade uppdelningen? Fynden omfattar red-
skap och restprodukter såsom avslag och kärnor. 
Vidare har brända ben bevarats i det grova gruset. 

• En fördelning av skärvstenen bör också stu-
deras. Samtliga rutor har grävts med skärslev och 
materialet har sållats genom 3 mm såll. Huvud-
parten av de brända benen togs upp innan san-
den sållades. 

Underlaget bör alltså vara tillförlitligt vid den 
kommande utvärderingen. 

Materialet redovisas i sin helhet även om de 
perifert upptagna rutorna ej är av intresse i dis-
kussionen. Detta har gjorts för att man inte skall 
förledas tro att ej redovisade rutor skulle vara 
fynd tomma. 

De bägge figurerna avspeglar samma tendens 

Fig.2. David Loeffler stående ungefär mitt på skärvstens-
vallens nedsänkta bottenplan. Pinnarna utmärker 1 m 2. 
Bilden tagen från NO. 

till uppdelning av golvytan som anläggningarna 
visat. Sotgropama innehöll skärvsten oftast ner 
till botten. Den större mängden skärvsten i områ-
det hör således direkt samman med groparna. 

Skärvstenen, vilken i övrigt fördelar sig jämnt 
över den undersökta ytan, kan ha haft en dräne-
rande effekt. 

Skrafferingen för de brända benen sammanfal-
• 1er med den för skärvstenen. Benen återfanns hu-
vudsakligen i groparna, men låg även i skärvstens-
lagret mellan dessa. Förhållandet för benens be-
varande i jorden bör inte ha inverkat i någon 
större grad på spridningsbilden. Redan i översta 
lagret, 0-10 cm, påträffades benbitar, vilket vi-
sar att det inte huvudsakligen är djupet på gro-
parna som utgör en konserverande faktor. 

Av den undersökta bottenytan är 8 m 2 nästan 
helt i avsaknad av ben. At norr återfanns 19 
gram, vilka låg på 10-20 cm djup. Dessa, liksom 
den tunna sotkoncentrationen i rutan intill, stör 
något bilden av en »ren» yta i öster. Hur de skall 
förklaras diskuteras nedan i samband med nytt-
jandetiden. 

Återstår så redskapens och avslagens respekti-
ve fördelning. En begränsad fyndkoncentration 
märks i södra kanten. Trots att avslagen ej är 
många på bottenplanet, finns ett högre antal 
samlade till denna fyndkoncentration. De består 
av kvarts och några av skiffer. En kärna i samma 
sorts kvarts låg i översta lagret. Samtliga fynd i 
denna koncentration noteras från 0-10 cm-lag-
ret. Till fynden har räknats retuscherade avslag 
av kvarts: endast två till antalet. Vi har här spår 
efter den sista längre vistelsen i skärvstensvallen. 
En flathuggen kvartsitspets och en norsk tioöring 

Fig.3. Plan över forn! nr 577:2, där anläggningarna är 
koncentrerade till bottenplanets västra hälft. 
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RAA577 
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Fig.4. Sektionen visar bottenplanets lägre nivå i väster, 
uppnått genom ett flertal rensningar. 

Fig.5. Utbredningen av skärvsten och ben sammanfaller, 
likaså den för avslag och fynd. 
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samt några spikar är spår av tillfälliga senare up-
pehåll. 

Av de tre fynden (kniv, knacksten och skrapa) 
i östra hörnet är det bara skrapan som påträffats 
i översta lagret. De andra två ligger på sådant 
djup (18, 26 cm) att de ej bör föras in i resone-
manget om en uppdelning av golvytan i skärv-
stensvallens senaste bosättningsfas. 

Om vi bara tar hänsyn till översta lagret, fram-
träder en västlig del vid ingången fylld av sotgro-
par. En mängd brända ben och ett tjugotal av-
slag hör till området. 

Som kontrast står då den nästan fyndlösa ytan 
i öster. Kan denna östra halva då tolkas som en 
medveten avgränsning för sovplats? 

Rensningarna av golvet här i öster har varit 
färre än vid ingången. Man kan även ha påfört 
sand för att få en ren yta, och därigenom fått en 
högre nivå för sovplatsen. 

Att området rensats åtminstone en gång, visas 
av den lagerföljd som undersöktes i östra vallen. 
De djupt liggande fynden (kniv, knacksten) av-
slöjar att även sand påförts tex mellan de olika 
säsongsvistelserna. 

Den ensamliggande sotkoncentrationen som 
omtalats ovan befann sig 12 cm under golvytan 
och bedöms ligga så djupt att den ej tillhör den 
sista vistelsen, utan har översandats. 

Bilden av en klar uppdelning kvarstår dock 
där den förmodade sovplatsen är placerad i öster. 
En invändning mot alltför snäva slutsatser om 
golvytans nyttjande skulle vara att den under-
sökts endast till 60%. 
Hur förhåller sig denna uppdelning i fornl nr 
577 till andra totalundersökta skärvstensvallar i 
Norrland? 

En jämförelse har gjorts med två vallar, lokal 
nr 1036 och 1037, vid Stora Tjikkiträsk, Sten-
sele socken i Lappland (E Allard 1961, Meschke 
1961). 

Även på dessa två bottenplan syns en zon med 
färre redskap, avslag och benfragment. Fyndför-
delningen har ej studerats för varje lager, vilket 
kanske skulle visa på en ännu tydligare uppdel-
ning. Den nästan redskapsfria zonen är liksom i 
anläggningen vid Gråtanån placerad i motsatt si-



-
da i förhållande till ingången. Mellan ingången 
och den fria ytan är en eller flera eldplatser beläg-
na, troligen för att hindra kalluftens spridning 
från ingången. 

I etnografisk litteratur som behandlar noma-
der i det cirkumpolära området finns paralleller 
till de tre skärvstensvallama ovan. Både i tundra-
regionen och i skogslandet är sovplatsen i tältet/ 
hyddan belägen längst bort från ingången (Birket-
Smith 1929, Mathiassen 1935, Manker 1968). 

Eskimåerna på Grönland har oftast sovplatsen 
något förhöjd gentemot övriga golvytan för att 
utnyttja den uppåtstigande värmen (Mathiassen 
1935). Samerna inom Sverige har dock ej en dy-
lik nivåskillnad inne i kåtan (Manker 1968). 

Den nivåskillnad som finns i fornl nr 577, där 
sovplatsen befinner sig högre än den övriga ytan, 
kan inte genom vare sig arkeologiska eller etno-
grafiska paralleller antas vara avsiktligt uppbyggd. 
Behovet av lika många rensningar av denna yta 
har inte varit lika stort som för västra halvan. 

Ytterligare ett exempel på hur etnografisk-
arkeologiska analogier kan utnyttjas visar Kjell 
Knutsson i sin studie av ett senglacialt boplats-
material från Borneck-Ost i norra Tyskland 
(Knutsson 1978). 

På en yta, vilken av honom tolkats som insi-

'IATTENLINJE 

dan av en tältring, uppträder en tydlig redskaps-
fri zon. Denna löper efter den gentemot ingången 
motsatta sidan. Härden är belägen intill ingången. 
Som jämförelse har tagits ett tält från Caribou-
eskimåerna. Indelningen är helt överensstämman-
de. 

Knutssons resultat kan direkt jämföras med 
det från skärvstensvallarna. Den sovplats som 
kan skönjas i samtliga fall är av flera praktiska 
skäl placerad så långt bort från ingången som 
möjligt. 

Mot det förda resonemanget om skärvstens-
vallarnas »rumsindelning» kan göras den invänd-
ningen att det även förekommer totalundersökta 
vallar, vars bottenyta inte visar något sådant 
mönster. Ben och redskap finns jämnt spridda 
och i stor mängd över hela ytan, t ex fornl nr 
101 Kvarnbergsvattnet, Frostviks socken, Jämt-
land (B Allard 1948). 

Här ställs vi bl a inför problemet med det up-
penbarligen återkommande och i tid spridda 
nyttjandet av anläggningar av detta slag. Det tor-
de vara omöjligt att i detalj särskilja enskilda vis-
telser. Det femtiotal C 14-dateringar som utförts 
på kol från olika skärvstensvallar kan ej befästa 
Fig. 6. Sovplatsen är belägen i~nerst, mot södra kanten 
au vallen, på fyndtomma 5 m . 
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den precisa tidpunkt som krävs för att uppdela 
de olika tillfällen då en och samma anläggning 
nyttjats (Lundberg i denna publikation). Fem 
dateringar föreligger från fornl nr 577:2 vid Grå-
tanån. De ligger väl samlade kring 2500 f Kr, 
med en spännvidd om 500 år. Med de marginaler 
som finns kan dock samtliga sättas inom ett och 
samma år. Att så skulle vara fallet är inte troligt, 
möjligen med undantag av dateringarna från bot-
tenplanet. 

I 

A- sovplats B-sidobrits [-golv 

efter T Hathiassen 1935 

Dateringarna understryker den statiska dispo-
sitionen av bottenplanet. Här har inget ändrats i 
stort, allt från det skärvstensvallen anlades och 
fram till dess den övergavs som årligt viste. De 
skäl för att behålla rumsindelningen säsongerna 
igenom är de rent praktiska som nämnts ovan. Fig. 7. Indelningen av en vinterhydda hos grönlands-

eskimoerna . 
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Torkugnar 

Jan Melander 

Abstract 
The article discusses so called torkugnar and claims that they were used for drying 
!arge amounts of meat. C-14 datings show that this kind of oven was used mainly 
between 300 and 1000 A.D. It is possible that the oven can be connected with a 
Swedish expansion in Norrl1¾nd during the Iron age. 

Under de senaste åren har vid Västerbottens mu-
seums arkeologiska undersökningar i Vilhelmina 
flera så kallade jordugnar undersökts. Beteck-
ningen jord ugn är väl närmast att betrakta som 
ett arbetsnamn men uttrycker ganska väl åt vil-
ket håll funderingarna gick om deras användning. 
Den här anläggningstypen har hittills varit rela-
tivt okänd. Av allt att döma uppmärksammades 
de först i början av 1950-talet i samband med 

Ernst Mankers inventeringar av lapska offerplat-
ser. Vid dessa påträffades fyra gropar vid Saivo-
rova i norra Lappland, vilka var så kalladejord-
ugnar (Manker 1957 :149f). Dessa undersöktes 
av Harald Hvarfner 1954, vilken även gjorde ett 
praktiskt försök att använda ugnarna (se nedan, 
kap Funktionen). I samband med de stora älv-
regleringarna under 1950- och 1960-talen utför-
de Riksantikvarieämbetet en stor mängd utgräv-
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Fig.l. Torkugnen Raä 899 
efter det att tvd träd fällts. 
Ofta syns ugnarna enbart 
som en svacka i terrå"ngen 
omgiven av en ldg vall. 
Foto.författaren. 



ningar av boplatser och andra fornlämningar. 
Vid dessa undersökningar utgrävdes även några 
så kallade jordugnar vid Fjällsjöälven, Skellefte-
älven, Lule älv, Kalix älv samt vid Malgomaj i 
Ångermanälvens övre del. 

Fornlämningstypen blev åter aktuell i sam-
band med att Riksantikvarieämbetet påbörjade 
nya undersökningar invid Ångermanälven 1975. 
Dessa undersökningar mellan Åsele och Vilhel-
mina skedde med anledning av den planerade 
regleringen av älvens övre del. Härvid undersök-
tes sju ugnar. Jag vill här uttrycka mitt stora 
tack till Agneta Åkerlund för att jag har fått 
tillgång till detta ännu opublicerade material. 
Samma år började även Västerbottens museum 
sina undersökningar vid de dämda sjöarna och 
vattendragen i Vilhelmina. Fram till 1980 under-
söktes tio ugnar vid museets utgrävningar. Ytter-
ligare ugnar finns vid de vattendrag som berörts 
av museets undersökningar. Det har dock ännu 
inte funnits någon anledning att undersöka des-
sa. 

Anläggningarna har hittills gått under beteck-
ningen jord ugnar. Som kommer att visas nedan 
är dock torkugnar en mer adekvat benämning, 
varför denna kommer att användas i fortsättning-
en. 

··Efter en genomgång av rapportmaterial i ATA 
samt tillgänglig litteratur framkom att t o m 
1979 hade åtminstone 33 ugnar undersökts. De 
uppvisar en rad gemensamma drag vilka tyder på 
att det rör sig om en specifik anläggningstyp 
byggd för ett visst ändamål. Detta ändamål ford-
rade att anläggningen såg ut på ett speciellt sätt, 
även om dess storlek kunde variera. 

Torkugnarnas utseende 
Rapporteringen av de olika groparna varierar nå-
got. Det är tyvärr inte möjligt att få fram exakt 
samma typ av uppgifter om alla ugnar. Vissa 
mått saknas i en del fall och planer och sektioner 
ger ibland intryck av att vara schablonmässigt 
gjorda. Dock ger dessa tillsammans med fotogra-
fier och skriftliga beskrivningar klara besked om 
att det rör sig om den här aktuella typen av tork-
ugnar. 
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Schematiskt kan groparnas uppbyggnad be-
skrivas enligt följande. I botten av en oval eller 
rektangulär grop ligger ett rektangulärt kol- och 
sotlager. Ovanpå detta finns ett likaledes rek-
tangulärt lager skärvsten, ibland med en viss in-
blandning av kolbitar. över detta ligger så den 
torv som med tiden bildats i anläggningen. Runt 
gropen finns en låg vall av uppkastat material. 
Ofta har detta en inblandning av skärvsten och 
kol. 

Groparnas djup kan variera en del. Mätt från 
den övre delen av den omgivande vallen ned till 
botten av kollagret varierar djupet mellan 0,5 
och 1,0 meter med ett medel- och medianvärde 
av 0,7 5 meter. Detta måtttorde dock inte mot-
svara det djup som groparna hade när de använ-
des. Dels kan man i sektionerna se att groparnas 
väggar har rasat igen något och dels torde sanden 
i vallarna ha packats ihop en del genom åren. Bå-
da dessa faktorer bör ha påverkat vallarnas höjd. 
Måtten ger dock ett gott riktvärde för ugnarnas 
ursprungliga djup. Uppskattningsvis har höjden 
på vallarna knappast minskat med mer än 0,1 
meter, vilket i detta sammanhang måste anses 
försumbart. 

Kollagret i ugnarnas botten varierar i tjocklek 
och mäter upp till 0,1 meter. Lagret Örukar be-
stå av både större kolbitar och finfördelat fett 
sot. I flera torkugnar har 0,05-0,1 meter breda 
kolade stockar dokumenterats. Dessa kan vara 
upp till 0,9 meter långa. De ligger i groparnas 
längdriktning och tvärs över dem kan mindre 
stockar och pinnar ligga. Vanligen ligger dock 
de senare utan någon synbarlig ordning. 

Skärvstenspackningen över kollagret innehål-
ler ofta en del mindre kolfragment. Däremot 
finns vanligen ingen sand eller liknande mellan 
stenarna. Stenpackningarnas tjocklek varierar 
mellan 0,15 och 0,35 meter. Ut mot kanterna är 
de ofta tunnare, då groparnas bottnar sluttar nå-
got uppåt. 

Stenpackningarna är vanligen rektangulära till 
formen, även om några närmast kvadratiska före-
kommer. De senare är då också något mindre än 
de förra. Storleken på de rektangulära stenpack-
ningarna varierar ganska kraftigt. Den minsta är 

0 1 m 

Fig.2. Tvärsektion genom en torkugn. Under och i blekjordslagret i vallen finns skärvsten och kol. Längre ned i vallen 
blir det enbart ren sand. Det undre blekjordslagret indikerar den gamla markytan. 1 botten av gropen ligger kollagret 
och över det skärvstenspackningen. I gropens sidor finns ett tunt lager rödbränd sand. Gropen är nästan helt fylld med 
torv. 
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0,6xl,8 meter, medan den största är 2,0x3,8 
meter. Den tillgängliga ytan på stenpackningarna 
varierar därför förhållandevis kraftigt. Den mins-
ta är 1,08 m 2 , medan den största har en yta av 
7 ,6 m2• Det rör sig här om stora stenpackningar 
helt skilda från de kokgropar med skärvsten som 
påträffas på en del stenåldersboplatser. 

Stenarna i skärvstenspackningarna är alltid 
hårt brända. Detta märks framför allt av att de 
ofta har spruckit eller--lätt faller sönder. Storle-
ken varierar vanligen mellan 0,1 och 0,3 meter, 
även om större sten förekommer. I tre ugnar vid 
Gråtanån, Vilhelmina (forn! nr 57 3, 899 och 
899b), kunde konstateras att även tidigare skör-
brända och spruckna stenar använts vid uppbygg-
naden av stenpackningen. De stenar som lagts 
ned hela och sedan spruckit av hettan som alstra-
des i ugnen låg med sina olika delar samlade. öv-
riga som inte kunde passas ihop måste således ha 
spruckit i ett tidigare skede. Eftersom det inte 
fanns några boplatsrester invid dessa ugnar, mås-
te de återanvända stenarna komma från ett tidi-
gare användningstillfälle. Indikationer på att 

Fig. 3. Torven har rensats 
bort och tvd vinkelschakt 
har grävts in mot centrum. 
I gropens botten ligger 
skärvstenspackningen. 
Foto författaren. 

man återanvänt torkugnarna finns även i vallarna. 
I området finns även ett exempel på att en ugn 
använts endast en gång. I denna ugn finns inte 
någon utrensad sten i den omgivande vallen. 

Återanvändningen av ugnarna kan ha skett 
omedelbart efter det första brukningstillfället. 
Detta skulle i så fall betyda att man har haft till-
gång till en så stor mängd av något som behöver 
behandlas med värme att man inte kunnat lägga 
ned allt på en gång i torkugnen. Det är dock 
även möjligt att man har letat rätt på en gammal 
ugn och rensat denna från skärvsten och kol från 
förra brukningstillfället. Tydligt är att man inte 
ville använ<ia ugnarna mer än två eller tre gånger. 
De ovan nämnda ugnarna vid Gråtanån ligger en-
dast några hundra meter från varandra liksom de 
torkugnar som finns på de båda boplatserna • 
forn! nr 1080 och 1083 i Åsele socken. Det bor-
de här ha varit lätt att använda samma ugnar vid 
alla de tillfällen som en torkugn har ansetts nöd-
vändig. Så har dock inte skett. En anledning kan 
vara att det uppstår svårigheter med syretillför-
seln ned till det glödande kolet om groparna blir 

l 



Fig.4. I skärvstenspackningen 
kan man se stenar som har 
spruckit vid ett tidigare an-
vändningstillfälle. Deras oli-
ka delar dterfinns inte bred-
vid varandra. Samtidigt kan 
man se stenar som har spru-
ckit vid den sista uppvärmn-
ingen. Delarna till dessa ligger 
intill varandra. 
Foto : författaren 

för djupa. Varje gång ugnarna rensades togs en 
del sand bort från botten när den jämnades till. 
Man tog även bort oxiderad sand längs gropar-
nas kanter. Detta medförde att gropen utvidga-
des, vilket endast kunde ske till en viss gräns. 
Vallen var sedan i vägen. 

Den oxiderade sanden orsakades av att en för-
hållandevis hög temperatur utvecklades i gropen. 
Vidare skedde en kontinuerlig syretillförsel för 
att underhålla glöden. Detta tillsammans orsaka-
de den kemiska reaktion som gör att sanden ser 
rödbränd ut. En förutsättning var även att upp-
hettningen skedde under förhållandevis lång tid 
(Frison 1978:355). 

Ugnarnas lägen 
De hittills undersökta torkugnarna förekommer 
nästan uteslutande i Lappland. Två finns dock i 
nordvästra Angermanland. Huvuddelen av de un-
dersökta ligger i Asele och Vilhelmina socknar: 
22 av 33 undersökta ugnar. Denna mycket ojäm-
na spridning beror i mycket hög grad på en 
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ojämn utgrävningsintensitet. Ett annat skäl är 
att torkugnarna i normala fall är mycket svåra 
att lägga märke till i terrängen. Ofta är de så 
grunda att det kan vara svårt att skilja dem från 
en rotvälta. Ibland kan de dock vara så pass dju-
pa att de har registrerats som fångstgropar vid 
inventeringen för Riksantikvarieämbetets forn-
lämningsregister. 

Att märka är även att torkugnarna vanligen 
ligger direkt vid vattendrag och sjöar. Enda un-
dantagen hittills är de tre ugnarna vid Gråtanån. 
Dessa ligger vid en myr några hundra meter från 
Gråtanån/Vojmån. Det är mycket möjligt att om 
inventeringarna inte bara berörde områdena när-
mast vattendragen utan även omfattade skogs-
markerna, skulle detta medföra att spridnings-
bilden blev helt annorlunda. Detta gäller för öv-
rigt även den bild som vi har idag av boplatsernas 
läge i det inre av Norrland. Exempel på boplat-
ser invid myrar och uppe på åsar förekommer 
och skulle säkerligen kunna mångfaldigas vid en 
utvidgad inventering. 

En aspekt som är intressant i resonemanget 
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om läget är att ugnarna påfallande ofta ligger i 
närheten av fångstgropssystem och nutida jakt-
pass. De två torkugnarna i den inre delen av 
Abborrviken vid Ångermanälven, fornlämning 
nr 1083 Åsele sn, ligger vid basen av en udde 
som sticker ut i älven. Enligt jägare som nu an-
vänder området är denna udde livligt frekvente-
rad av älgar som tar sig ut på udden för att sedan 
simmande ta sig över älven. Strax söder om 
Abborrviken ligger boplatsen fornl nr 1080 med 
sina två torkugnar. Dessa ligger bara ett par 
hundra meter från ett litet fångstgropssystem, 
fornl nr 1095, omfattande sex gropar. Även 
torkugnarna fornl nr 236, 503, 518b och 235 
ligger endast några hundra meter från ett fångst-
gropssystem, fornl nr 235 Vilhelmina sn. Dessa 
fångstgropar och torkugnar ligger invid Vallviken 
i sjön Varris. Fångstgropssystemet består av 20 
gropar utspridda med ett avstånd om 800 meter 
mellan de yttersta. • 

Sju av de undersökta groparna inom nr 235 
har daterats genom C 14-metoden. Tre av gropar-
na är grävda under stenåldern - nr 2, 6 och 18 -
medan de övriga är från järnåldern - nr 9, 15, 

Fig.5. I vallen till gropen 
Raä 573 fanns inte ndgot 
uppkastat skärvstenslager. 
Detta visar att denna tork-
ugn endast har använts en 
gdng. Här syns gropen 
efter avtorvning. 
Foto författaren. 

17 och 24. De tre stenåldersgroparna är anmärk-
ningsvärda då de torde vara några av de äldsta 
påträffade fångstgroparna i landet. De fyra järn-
åldersfångstgroparna är dock intressantare i det 
här avhandlade sammanhanget. Deras dateringar 
är i stort sett samtida med de för torkugnarna 
fornl nr 503, 518b och 236, se tabell. Olika kol-
lager i 518b tyder på två användningstillfällen, 
liksom även i torkugnen 236. C 14-dateringarna 
för de olika lagren framgår av tabellen. 

Även de fyra torkugnarna fornl nr 190, 573, 
899 och 899b ligger invid ett fångstgropssystem 
- fornl nr 57 3. Detta gropsystem är ett av Vil-
helminas största och omfattar 55 gropar på en 
sträcka av drygt två kilometer. Systemet spärrar 
av dalen mellan Vojmån och Sjulsberget och 
området bör ha haft en relativt stor ekonomisk 
betydelse med tanke på det arbete som genom 
tiderna har lagts ned på att gräva groparna. De jä-
gare som nu har jakträtten i området berättar att 
jakten fortfarande är mycket god här och att 
några av de bästa passen fortfarande ligger invid 
fångstgroparna. Orsaken sades vara att älgarna 
under hösten drar sig ned genom dalen mellan 
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Fig.6. Skärvstenslagret 
är här framrensat. Det 
har samma utseende 
och tjocklek som i de 
ugnar där man pdträf-
far skarvsten i vallen. 
Foto författaren. 

ån och berget för att söka föda längre ned i 
skogslandet. 

Tre av de undersökta torkugnarna ligger här 
på läsidan av fångstgropssystemet. Torkugnen 
foml nr 57 3 ligger endast 35 meter syd om en 
av de undersökta fångstgroparna. De två gropar-
na fornl nr 899 och 899b ligger ett par hundra 
meter från fångstgroparna. Tre av fångstgropar-
na har undersökts och i två påträffades föremål. 
I den ena gropen, nr· 21, fanns ett stort kvartsit-
avslag med tydliga bruksretuscher längs sidorna. 
Det har varit mycket väl lämpat som kniv vid 
slakt av ett fångat djur. I vallen till grop 26 hit-
tades ett bearbetat grått skifferstycke, vilket 
kan ha varit ett bryne. De tre fångstgroparna har 
C 14-daterats. Liksom i det ovan nämnda fångst-
gropssystemet vid Vallviken finns det i detta sys-
tem gropar från både äldre stenålder och från 
järnåldern. Dateringen av grop 26 sammanfaller 
i stort med dateringen av den torkugn som ligger 
strax syd om fångstgropen. Torkugnen har date-
rats till 1575 ± 90 B.P. Även de andra torkugnar-
na är från denna tid. De tre torkugnarna kan så-
ledes ses som i stort sett samtidiga och kanske 
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har de använts av samma jägargrupp som åter-
kommit till platsen flera gånger. 

Även torkugnen från Veijejaure, Arjeplogs sn, 
ligger mitt i ett fångstgropssystem (Manker 1960: 
85ff) och faller således väl in i mönstret med när-
het till fångstgropar och goda jaktpass. 

Ett samband mellan fångstgroparna under 
järnåldern och torkugnarna är troligt. Detta in-
nebär dock inte att det måste finnas torkugnar i 
närheten av fångstgropar från järnåldern. Där-
emot kan torkugnarna troligen sägas vara avhäng-
iga goda jaktpass och bra fångstställen. 

Funktionen 
Torkugnarnas användning har diskuterats av fle-
ra författare. I en artikel i Norrbotten (1963) 
diskuterar Harald Hvarfner dessa gropar och re-
dovisar även ett praktiskt försök som gjordes i 
samband med undersökningen av ugnarna vid 
Holmajärvi, Saivorova. Vid försöket travades ved 
i gropen på samma sätt som de påträffade kolres-
terna visade. Eld tändes och över den brinnande 
veden lades sten. Mer sten lades på när mindre 
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Fig. 7. Kartan uisar de torkugnar som påträffats fram 
till 1980 och för uilka rapporter uarit tillgängliga. 

o Gällivare 

eantal ugnu 
i området 



Fig.8. Diagrammet visar 
dateringen au ugnarna. 
Osäkerhetsmarginalerna 
har inte tagits med här. 
Dessa redovisas i tabell 1. 
Numreringen utgår även 
från denna tabell. 
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C-14 prover fr~n 
11 torkugnar 

grenar förbränts och veden packats samman. 
Hvarfner reglerade sedan förbränningsförloppet 
genom att lägga torv på stenarna för att få en 
lämpligt syretillförsel. Stenpackningen blev myc-
ket het och avgav vid detta försök värme i 24 
timmar. Förbränningen avbröts efter 8 timmar. 
Hvarfner vill inte gå in på vad groparna använts 
till, men anser att närheten till fångstgropssys-
tem gör att man kan anta att ugnarna använts 
till att bereda fångsten. 

I en artikel 1978 diskuterar Lars Göran Spång 
ugnarnas användning med anledning av en ugn 
som undersöktes i Västerbottens museums regi 
vid sjön Varris i Vilhelmina, fornl nr 503. I arti-
keln görs en jämförelse med nutida kokgropar 
på Nya Guinea. Spång menar att ugnarna i ana-
logi med dessa använts för matberedning. Ugnar-
na på Nya Guinea används dock för daglig mat-
lagning och är av betydligt mindre format än de 
här aktuella ugnarna (Lerche 1970:195ff, 
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Watson--Cole 1977:114f). De här aktuella ugnar-
na är för stora för att ha använts till den dagliga 
matlagningen. För denna har använts kokgropar 
av samma typ som beskrivs av Lerche (1970) 
och som även i stor utsträckning har använts i 
Norden (Höygårdh Hofseth 1979:24, Eskildsen 
1979:16). Diametern på dessa är vanligen mellan 
0,5 och 1 meter och djupet brukar vanligen hålla 
sig kring högst 0,2 meter. Kokgroparna omges ej 
heller av en vall som de här aktuella ugnarna. 

Storleken på ugnarna gör att det finns anled-
ning att anta att det är förhållandevis stora mäng-
der som tillretts i dem. Den mycket starka värme 
som utvecklas i dem (Hvarfner 1963:219) gör 
även att man kan anta att man inte lagt det som 
skulle tillredas direkt på stenarna. Vid Hvarfners 
försök hade nämligen den torv som användes till 
att reglera syretillförseln en tendens att ta eld, 
trots att den från början var våt. 

Hög värme under en lång tidsrymd är dock 
användbar om man strävar efter att torka kött. 
Torkningen innebär dels att köttet förlorar i 
vikt, men även att det blir hållbart för förvaring 
under en längre tid. Storleken på ugnarna samt 
närheten till fångstgropar och älgstråk gör att 
man kan anta att det är framför allt älgkött som 
torkats i denna typ av anläggningar. För att tork-
ningen ska bli effektiv bör köttet styckas i mind-
re bitar, vilka sedan hängs upp i en ställning över 
ugnen. En sådan ställning lämnar knappast några 
spår efter sig, då den kan göras av mindre grenar 
som sticks ned i marken. Liknande sätt att torka 
älgkött har använts av indianer kring Yukonflo-
den i västra Alaska. Här användes metoden fram-
för allt under sommarmånaderna. Röken och 
hettan från elden hjälper där även till att hålla 
insekter borta från köttet. Detta kött anses för 
övrigt mycket smakligt (Nelson 1973:112). 

Genom att på detta sätt torka köttet uppnår 
man som ovan nämnts två fördelar. Köttet blir 
hållbart för förvaring under en längre tid - detta 
har varit väsentligt om man har jagat under som-
marhalvåret men avsett att använda köttet under 
vintern. Köttet blir även genom torkningen be-
tydligt lättare. Detta medför att det är lätt att 
transportera - dels i stora mängder, men även 
som reseproviant av enskilda personer. Olika me-
toder att torka kött och fisk utan salt har varit 
spridda över hela det cirkumpolära området 
(Eidlitz 1971 :124f). Det torkade köttets förde-
lar är allmänt uppskattade i dessa nordliga områ-
den, då det är en av få metoder som gjort det 
möjligt att konservera kött utan att använda salt. 
. Torkugnarnas förhållandevis stora yta är för-
delaktig ur värmelagringssynpunkt. Volymen av 
de stenar som kan lagra värme blir stor, vilket 
gör att de kan avge värme under lång tid. Som vi-
sats ovan varierar ytan mellan drygt en kvadrat-
meter och upp till 7 ,6 kvadratmeter. Om man 
räknar med att stenlagret är, ungefär 0,3 m tjockt, 

varierar volymen mellan 0,3 m:J och 2,3 m3. Då 
groparna är nedgrävda och dessutom omges av 
en vall, avges den största mängden värme från de 
upphettade stenarna uppåt. Detta speciellt som 
elden i botten av gropen värmt upp den omgivan-
de sanden, vilket bland annat syns av det rödoxi-
derade lagret i groparnas sidor. Tork ugnarnas yta 
har troligen varierats från gång till gång beroende 
på mängden kött som skulle torkas. De flesta 
ugnarna varierar i storlek inom l,8-2,5xl,0-l,5 
meter, och man kan kanske förmoda att detta 
motsvarar den storlek som behövs för att torka 
köttet från en älg eller eventuellt ren. 

Datering 
Dateringen av torkugnarna har delvis behandlats 
ovan. Totalt har 19 ugnar C 14-daterats. I några 
fall har flera dateringar gjorts i samma ugn, vil-
ket bland annat föranletts av den återanvändning 
som har skett. I tre ugnar från Vilhelmina har så-
ledes dubbla användningar daterats. I två ugnar 
är tidsspannet r~lativt kort och bör tyda på att 
en inte allt för lång tidsrymd förlöpt innan man 
åter har ansett sig ha anledning att utnyttja en 
torkugn. Detta gäller speciellt fornl nr 899, Vil-
helmina sn, där C 14-dateringen av kolet i lagret 
under skärvstenspackningen visar en högre ålder 
än dateringen på det utrensade kolet i vallen (se 
ovan). Detta visar även osäkerheten i dateringar-
na. I detta fall kan det vara virkets egen ålder 
som varit avgörande för denna negativa skillnad. 
Dateringen av ugnen foml nr 518b, Vilhelmina, 
visar att 100-150 år har förflutit mellan de två 
brukningstillfällena med en viss hänsyn tagen till 
vedens egen ålder - tidsskillnaden kan givetvis 
även vara större. 

Torkugnen fornl nr 236 i Vilhelmina har an-
vänts vid ett par tillfällen med betydligt större 
intervall. Ugnen har ursprungligen grävts så djup 
att man vid det senare brukningstillfället inte be-
hövt rensa ur den i någon större utsträckning. 
Det övre kollagret är ungefär 500 år yngre än 
det undre. Detta måste anses anmärkningsvärt 
när det gäller återbruk av en och samma anlägg-
ning. En viss del av tiden kan kanske förklaras 
med att vedens egen ålder spelar in, men detta 
kan inte tillskrivas hela eller ens större delen av 
tidsskillnaden. Troligen rör det sig här om ett 
återbruk av en anläggning som vid det andra till-
fället måste ha varit igenväxt och kanske även 
något inrasad. 

En av anläggningarna är daterad till så sen tid 
som 525 ± 100 B.P. (foml nr 354, Vilhelmina 
sn). Denna datering faller tillsvidare helt utanför 
de övriga och det finns anledning att misstänka 
att det trots noggrannhet i provtagningen kom-
mit in någon förorening. Även fornl nr 190 och 
132 i samma socken faller utanför de »normala» 
dateringsgränserna med sina dateringar till 2065 



Tabell 1. Dateringar av fångstgropar undersökta i 
Västerbottens museums regi, inom Vilhelmina sn, 
Lappland. 

Datering Analys-
Fornl nr C 14 BP nummer 

235:2 4020 ± 95 St 6936 
235:6 7280 ± 75 Lu 1558 
235:9 1100 ± 50 Lu 1559 
235:15 1380 ± 50 Lu 1560 
235:17 1520 ± 50 Lu 1561 
235:18 4700 ± 60 Lu 1563 
573:21 3880 ± 285 St 7403 
573:26 1720 ± 150 St 7401 
573:32 6250 ± 100 St 7402 

± 95 B.P. resp 2125 ± 265 B.P. Detta kan tyda 
på en tidig fas för anläggningstypen. 

Dateringarna av torkugnarna faller således in-
om en förhållandevis stor del av järnåldern. Den 
äldsta och yngsta förutom ovanstående är från 
1630 ± 90 B.P. (320 eKr) respektive 940 ± 55 
B.P. (1010 e Kr). 

Diagrammet över dateringarna antyder att des-
sa grupperar sig i tre avsnitt. Det äldsta skulle va-
ra mellan 320 och 445 e Kr. (B.P.-dateringarna 
är schablonmässigt direkt överförda till tid e Kr). 
Därefter följer fyra enstaka dateringar vilka lig-
ger relativt glest. Den andra gruppen är mellan 
750 och 810 och den tredje gruppen ligger mel-
lan 860 och 915 e Kr. Dessutom finns de två da-
teringarna vid 1000 och 1010 e Kr som kommer 
från samma lager i grop fornl nr 518b, Vilhelmi-
na. Eventuellt kan grupp två och tre slås samman 
till en stor grupp. 

Dessa gruppindelningar kan anses som tämli-
gen subjektiva. Det går dock att testa deras signi-
fikans med hjälp av en enkel statistisk metod be-
skriven av Long-Rippeteau (1974). Metoden 
kan användas för att med hjälp av vägda genom-
snitt av en serie C 14-dateringar kontrollera om 
dessa kan anses ha ett kronologiskt samband. 
Man kan även med hjälp av denna metod uteslu-
ta en datering från en grupp. 

För att räkna ut medelvärdet av en grupp da-
teringar används formeln 

_ C1 xW1 + C2 xW2 + ... + CnxWn N =--=--~--.--::-~-~---w W1 + W2 + ... + Wn 

där Nw är det vägda medelvärdet, Cn är den giv-
na C 14-dateringen och Wn är en vägningsfaktor 
vars storlek står i förhållande till dateringarnas 
standardavvikelse och som fås ur tabell. 

Standardavvikelsen ä för det uträknade medel-
värdet räknas fram genom formeln 

1 
- .Il 1 + a = V a2 + a2 

I 2 .... 

1 
+a2 

n 

där an är standardavvikelsen för de enskilda da-
teringarna. Detta innebär dock inte att alla C 14-
värden måste ligga inom Nw ± ä. För att få den 
giltiga amplituden .används det sk Chauvenets 
kriterium. Detta medför att man multiplicerar 
med en konstant, avhängig antalet C 14-datering-
ar som ingår i det uträknade medeltalet. Konstan-
ten fås ur tabell. Kriteriet innebär att alla C 14-
värden som ligger utanför Nw ±äx konstant inte 

. hör till gruppen. Skulle något av de värden som 
använts vid medelvärdesberäkningen ligga utan-
för amplituden måste beräkningen göras om utan 
detta värde för att få fram ett nytt korrekt me-
delvärde. 

Exakt redogörelse för metoden samt tabeller 
över konstanter finns i Long-Rippeteau 197 4. 

Appliceras dessa formler på ovanstående grup-
peringar utfaller resultatet enligt följande. För 
de sex dateringarna i grupp 1 mellan 1645 och 
1515 B.P. (305-445 e Kr) blir Nw± =1575±33 
B.P. (375±33 e Kr). Med Chauvenets kriterium 
fås amplituden 1632-1518 B.P., vilket skulle in-
nebära att den äldsta och den yngsta dateringen 
faller just utanför gruppen. 

Dateringarna i grupp 2 mellan 1200 och 1140 
B.P. (750-810 e Kr) får ett medelvärde om 
1166±29 och amplituden blir 1218-1114 B.P. 

• (732-836 e Kr). Således skulle alla medräknade 
värden höra till gruppen. Grupp 3 omfattar tiden 
1090-1035 B.P. (860-915 e Kr) och har ett 
medelvärde av 1066±31. Dess amplitud omfattar 
1117-1014 B.P. (833-936 e Kr). 

Vid ett försök att lägga ihop de två grupperna 
2 och 3, som ligger mellan 1200 och 1035 B.P., 
blev amplituden 1160-107 4, vilket skulle ute-
sluta fem värden av tolv. Detta kan knappast an-
ses acceptabelt om man vill göra en sådan här 
statistisk gruppering. 

Enligt denna metod bör således de tre gruppe-
ringarna i tid vara riktiga ur statistisk synpunkt. 
Frågan är dock om de är adekvata ur arkeologisk 
synpunkt. En sådan gruppering skulle då förut-
sätta att det rör sig om tre relativt specifika till-
fällen i tiden när man ansett det vara lämpligt att 
bygga torkugnar. Detta är nu kanske inte så tro-
ligt. Sålunda finns det dubblerade dateringar 
från några anläggningar där en datering faller j .. 
grupp 2 coh en i grupp 3, trots att de är tagna ur 
samma kollager. De ligger dock inte längre från 
varandra tidsmässigt än att standardavvikelserna 
överlappar varandra. 

Ur arkeologisk synpunkt är det lämpligt att 
slå ihop grupp 2 och 3 till en stor grupp. Denna 
faller då in under den yngre järnåldern och har 
sin tyngdpunkt under 700~ och 800-talen. Åter-
står så grupp 1 med de tidiga dateringarna före 
450 e Kr. Mellan de två grupperingarna finns 
några dateringar under 500--600-talen som tro-
ligen visar att kunskapen om hur och varför man 
anlagt torkugnar varit levande i traditionen. 
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Dateringsunderlaget för ovanstående resone-
mang kan tyckas något tunt. Det måste dock an-
ses vara tillräckligt när det gäller att påvisa de två 
grupperingarna. 

Den statistiska metoden som beskrivits ovan 
ger i det här fallet ett resultat som inte är riktigt 
tillämpbart. Metoden är dock mycket användbar 
när det gäller att kontrollera samhörigheten av 
dateringar från större anläggningar med flera 
skilda C 14-prover. Som exempel kan nämnas 
härdar inom en husanläggning .. 

Fynd av föremål i samband med torkugnar 
Föremål i torkugnarna är mycket sällsynta. Det 
är endast i en ugn från »Lappvallen» (fornl nr 
239) vid Varris i Vilhelmina som föremål påträf-
fats vilka kan vara från samma tid som själva 
ugnen. I något enstaka fall har skrapor hittats, 
vilka dock måste anses härröra från den stenål-
dersboplats som fanns på samma ställe - foml 
nr 1080, Åsele sn. 

Gropen på »Lappvallen» var fylld med skärv-
sten starkt uppblandad med kol i ett 0,55 m 

tjockt lager. Under detta påträffades sju järn-
bleck, ett fragmentariskt föremål av järn med en 
omböjd spets eller tånge samt en nästan decime-
terlång järnkrok. Vidare fanns en bit slagg och 
225 gram obrända djurben. 

Järnföremålen är så pass fragmentariska att 
deras funktion är oklar. Det finns anledning att 
misstänka att gropen blivit omrörd vid något till-
fälle. Blandningen av kol och skärvsten skulle, 
liksom de obrända benen, tyda på detta. Benen 
kan i och för sig vara nedsläpade av möss el dyl. 
Troligare är dock att de hamnat i gropens botten 
samtidigt som järnföremålen. Om dessa är någor-
lunda samtidiga med torkugnen eller av senare 
datum går inte att avgöra, då fragmentens utse-
ende inte har någon kronologisk betydelse. De 
obrända benen skulle dock kunna tyda på att ett 
ingrepp har skett i anläggningen i relativt sen tid. 

Man kan av ovanstående inte förvänta sig att 
eventuella föremålsfynd skall vara behjälpliga vid 
datering av anläggningarna eller för en ytterliga-
re funktionsanalys. Föremål är givetvis inte ute-
slutna vid framtida undersökningar, men förvänt-
ningarna bör nog sättas lågt. 

Tabell 2. Torkugnar som upptas i artikeln. 

Stenpackning Datering 
Nr Lokal mått i m C14 BP Litteratur 

1 Gällivare sn, Saivorova Manker 1957 s 149 f, 438 
1150 ± Hvarfner 1963 s 215 ff 

2 Gällivar.e sn, Saivorova (St 152)? 
3 Gällivare sn, Sivorova 
4 Gällivare sn, Saivorova 
5 Gällivare sn, Saivorova 
6 Jokkmokks sn l.75x.175 Rapp över kulturhis undersökn 

Alloluokta 2.4 längs väg Porjus-Alloluokta-
Stora Lulevatten.- Jokkmokks sn 
La. 1963. M Biörnstad 

7 Arjeplogs sn, Veijejaure- 2.2x 1240 ± 70 Manker 1960 s 85 ff 
Veijenäs° (St 435) 

8 Arjeplogs sn, Storavan, 3xl.2 1660 ± 105 Rapp över kulturhist undersökn 
fornt nr 257 (St743) vid Storavan och Uddjaur, Arje-

plog och Arvidsjaur sn, La. 1957. 
H Hvarfner 

9 Stensele sn, Umnässjön, 1625 :!: 100 Rapp över kulturhist undersökn 
fornt nr 977 a (St 7 44) vid Umnässjön, Stensele sn & Sten 

träsk, Tärna sn, La. 1958. 
H Hvarfner 

10 Vilhelmina sn, Grätan- l.92xl.77 1350 ± 95 Rapp över arkeol undersökn forn] 
än, fornt nr 188 a (St 6941) 188 Vilhelmina sn, La. L Fors-

berg/A Lundberg 1979 
11 Vilhelmina sn, Grätan- 2.lxl.0 2065 ± 95 Rapp över arkeol undersökn 

än, fornt nr 190a (St 6933) fornt 190 Vilhelmina sn, La. 
G Rydström 1980 

12 Vilhelmina sn, Grätan- l.5x 1280 ± 50 Rapp över arkeol undersökn 
än, fornt nr 553 (Lu 1575) fornt nr 553 Vilhelmina sn, La. 

L G Spång 1983 
13 Vilhelmina sn, Grätan- 2.6x 1553 ± 130 Rapp över arkeol undersökn 

än, fornt nr 573a, (St 7400) fornt nr 573 Vilhelmina sn, La. 
J Melander 1980 



117 

14 Vilhelmina sn, Gråtan- 2.4xl.3 1545 ± 90 Rapp över arkeol undersökn 
ån, furnl nr 899a (St 7397) fornl nr 899 Vilhelmina sn, La. 

1630 ± 90 J Melander 1980 
(St 7398) 

15 Vilhelmina sn, Gråtan- 2.4xl.3 1505 ± 90 Rapp över arkeol undersökn 
ån, fornl nr 899ba (St 7399) fornl nr 899b, Vilhelmina sn, La. 

J Melander-1980 
16 Vilhelmina sn, 1.4xl.0 1060 ± 90 Rapp över arkeol undersökn 

fornl nr 859 (St 6232) fornl nr 859, Vilhelmina sn, La. 
JE Tomtlund 1975 

17 Vilhelmina sn, »Lapp- 2.2xl.6 1140 ± 90 Rapp över kulturhist undersökn 
vallen», nr 662 (fornl (St7395) vid Malgomaj inom Angerman-
nr 239) Varrisa älvens källflöden, Vilhelmina sn, 

La. 1957-58. H Hvarfner 
18 Vilhelmina sn, Vall- ca l.6xl.0 1610 ± 100 Rapp över arkeol undersökn 

viken, fornl nr 236 · (St 7396) fornl nr 236 Vilhelmina sn, La. 
J Melander 1980 

19 Vilhelmina sn, Vall- 1.8x0.6 1570 ± 50 Rapp över arkeol undersökn 
viksudden, fornl nr (Lu 1383) fornl nr 503, Vilhelmina sn, La. 
503 (Varris)a L G Spång 1975 

20 Vilhelmina sn, Vall- Rapp över kulturhist undersökn 
viksudden, fornl inom Ångermanälvens kallområ-
nr 235 (Varris)a den, Malgomaj 1956. H H~arfner. 

Jansson & Hvarfner 1960 s 63,104 
Rapp över arkeol undersökn 
fornl 235 Vilhelmina sn, La. 
L Flodström 1979 

21 Vilhelmina sn, Vall- Se ovan nr 20 
viksudden, fornl 
nr 235 (Varris)a 

22 Vilhelmina sn, Vall- Se ovan nr 20 
viksudden, fornl 
nr 235 (Varris)a 

23 Vilhelmina sn, Vall- ca 1.3xl.3 950 ± 50 Rapp över arkeol undersökn 
viksudden, fornl 940 ± 55 fornl nr 518b Vilhelmina sn, La. 
nr 518ba 1160 ± 55 L G Spång 1979 

1090 ± 50 
(Lu 1374-77) 

24 Vilhelmina sn, Stalon, xl.3 1510 ± 90 Rapp över arkeol undersökn 
forn! nr 636, 132 m fl (St 7445) fornl nr 636, 132, Vilhelmina sn, 

2125 ± 265 La. L Frosberg, A Lundberg 1979 
(St 7442) 

25 Vilhelmina sn, 3.8x2.0 525 ± 100 Opublicerade, föreligger i manu-
fornl nr 354 skript/Raä 

26 Vilhelmina sn, xl.3 Opublicerade, föreligger i manu-
forn! nr 458 skript/Raä 

27 Vilhelmina sn, 3.4xl.4 Se ovan 26 
forn! nr 595 

28 Åsele sn, Abborrviken, 1150 ± 120 Se ovan 26 
forn! nr 1080, A 5a 

29 Åsele sn, Abborrviken, Se ovan 26 
forn! nr 1080a 

30 Åsele sn, Abborrviken, 2.5xl.5 1425 ± 100 Se ovan 26 
forn! nr 1083, A 1 a 

31 Åsele sn, Abborrviken, 2.4xl.2 1155 ± 100 Se ovan 26 
forn! nr 1083, A 2a 

32 Bodum sn, Böles- 1.lx0.5 1035 ± 75 Rapp över kulturhist undersökn 
vattnet, forn! (St 1356:1) inom Borgforsens kraftverks däm-
nr 1356 1200 ± 70 ningsområde, Fjällsjöälven och 

(St 1356:3) Rörströmsälven, Bodum sn, Anger-
1075 ± 75 manland. Del 4, Bölesvattnet dnr 
(St 1356:4) 2766/66. E Allard 1964 

33 Bodum sn, Böles- 2.0xl.1 1035 ± 80 Se ovan 32 
vattnet, forn! (St 1356:7) 
nr 1356 b 1185 ± 80 

(St 1356:8) 
-------

a Läge vid fångstgropssystem 
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Slutsatser 
Torkugnarna kan ses som en specifik järnålders-
företeelse. Frågan är då om det är en anläggnings-
typ som uppstått helt plötsligt i detta område 
för att fylla ett behov som den här redan existe-
rande befolkningen fick någon gång under järnål-
derns början, eller om anläggningstypen uppstått 
under påverkan utifrån. Ett motiv till det första 
antagandet skulle kunna vara att man av någon 
anledning börjat få ett så pass stort överskott av 
jakten att det varit nödvändigt att behandla köt-
tet för att kunna bevara det en längre tid. Detta 
är knappast troligt, då uttaget vid jakt vanligen 
motsvarar de behov man har eller att man försö-
ker att uppfylla behoven. Olika konserverings-
metoder har säkert varit kända under hela sten-
åldern och bland dem har säkert torkning av kött 
ingått, då detta är en av de enklare metoderna. 
Att man då helt plötsligt skulle börja använda 
en helt ny anläggningstyp är knappast troligt om 
inte yttre skäl har spelat in. 

Denna yttre påverkan skulle kunna vara att de 
i inlandet jagande befolkningsgrupperna allt mer 
fått kontakt med den järnåldersexpansion som 
man framför allt ser spåren efter i kusttrakterna 
av Norrland. Inlandet har under järnåldern varit 
av intresse för den kustboende befolkningen som 
en latent och ofta utnyttjad näringsreserv. C 14-
dateringen av ugnarna pekar än så länge på att 
de i huvudsak grupper sig i två åldershorisonter. 
En horisont ligger mellan ungefär 300 och 450 
e Kr, och den andra har sin tyngdpunkt under 
700-talet och början av 800-talet. Dessa gruppe-
ringar ligger i tid något före de expansionsperio-
der som Selinge har påvisat för framför allt 
Västernorrlands del (Selinge 1977 :284 och 291 
ff). 

Om man ser torkugnarna som anläggningar av-
sedda för behandling av kött i större kvantiteter 
och dessutom beaktar att torkat kött är lämpligt 
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för transport över längre sträckor, så skulle tork-
ugnarna kunna sättas i sammanhang med järnål-
dersexpansionen. Det är möjligt att det i inled-
ningsskedena av de perioder som Selinge påvisar 
funnits ett behov av ett ökat näringsuttag som 
inte kunnat tillgodoses i de huvudsakliga expan-
sionsområdena. Man har då kunnat lösa detta ge-
nom att öka jakten i inlandet. Antingen har man 
själva jagat i inlandet eller så har man tillhandlat 
sig det kött man har behövt från den jägarbefolk-
ning som funnits i inlandet. När de nya järnål-
dersbygdema etablerats och nya åkrar uppodlats 
har troligen en omfattande handel av kött inte 
varit nödvändig. Detta skulle då förklara den 
»lucka» som finns mellan den äldre och den yng-
re gruppen daterade torkugnar. I och med vikinga-
tiden uppkommer ånyo en stark expansion av 
jämåldersbebyggelsen främst i Ångermanland 
(Selinge 1977 :291), men även i inlandet längre 
norrut (Serning 1960:89f). Inledningsskedet av 
denna expansion kan då sägas återspeglas i tork-
ugnsmaterialet av samma skäl som ovan. 

Dateringarna av torkugnarna är inte direkt 
samstämmiga med de järnåldersfynd som påträf-
fats i inlandet. Dessa härstammar till en icke 
ringa del från tiden 600-800 e Kr men även från 
slutet av vikingatiden (Seming 1960:89ff, Zach-
risson 1978:141). Detta skulle kunna tala för att 
torkugnama inte varit behövliga för inlandsbe-
folkningens fortlevnad utan att denna i princip 
klarat sig utan dem. Torkugnama skulle således 
även ur denna synvinkel tänkas ha använts för 
att tillfredsställa ett behov som kommer utifrån. 

Ovanstående resonemang bygger i hög grad på 
de C 14-dateringar som gjorts. Betonas måste att 
dessa är okalibrerade och att det inte behövs så 
många fler dateringar för att jämna ut de tenden-
ser som finns i detta material. Sannolikheten för 
att nya dateringar kommer att bekräfta de hit-
tills gjorda dateringarna måste dock bedömas 
som stor. 
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' 
Skifferredskap och bronshantverk i Vilhelmina 
Jan Melander 

Abstract 
The author discusses the T-shaped slate tool and claims that it is primarily a knife. 
The article also presents the find of a crucuble for bronze melting from 500 B.C. 
Finds of bronze in Norrland are discussed. 

1979 undersöktes i Västerbotten en liten boplats, 
tre mil norr om Vilhelmina. Boplatsen ligger vid 
Gråtanåns utlopp i Vojmån strax nedströms 
Vojmsjödammen. På grund av den sänkning av 
Vojmån som skedde i samband med byggandet 
av dammen ligger boplatsen idag på en liten träd-
bevuxen kulle, vilken omgärdas av ett grästäckt 
område. Innan vattennivån sänktes var kullen en 
liten ö, 60 kvadrameter stor. Boplatsens läge på 
ön innebär att man har haft tillgång till någon 
form av farkost för att ta sig dit. Troligast är att 
man har bott på denna plats under sommarhalv-
året. ön ligger mycket utsatt för de kalla vindar 
som obehindrat sveper ner från fjällen i väst och 
genom Vojmsjöns långsträckta dalgång. Som vin-
terboplats har ön nog ej varit attraktiv. 

Fig. l. Boplatsen ligger idag på en 
ldg kulle, ute på en gräsbeuäxt plan. 
Mellan granen och tallen påträffades 
den härd i vilken fragmenten au 
smältdegeln ldg. Foto: förf 

Inom det undersökta området - cirka 1/3 av 
öns yta - framkom ett begränsat fyndmaterial. 
Som vanligt på de norrländska boplatserna är 
skraporna i majoritet - åtta stycken. Ytterligare 
fem stenverktyg påträffades, bl a en liten kvarts-
borr och ett par sticklar. Skraporna är upp till 
tre centimeter långa ändskrapor. 

Vi tog även tillvara ett så kallat T-format skif-
ferredskap. Det är av samma utformning som de 
tidigare funna av denna typ. Vad som framförallt 
skiljer den från merparten av de tidigare i Sverige 
funna redskapen är den ringa storleken. Denna 
är dock inte unik. Från överveda-boplatsen i 
Ångermanland, där de flesta redskapen påträf-
fats, finns sålunda två som är ungefär lika stora 
(Santesson 1941, fig 8 och 11). 
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-. 
Fig.2. Det T- formade redskapet är ovanligt litet. Den horisontala armen är endast 6 cm ldng 
och höjden är knappt 3 cm. Foto: förf. 

I Västerbotten har man tidigare påträffat fem 
T-formade redskap. Ett är från okänd fyndort, 
ett från Vännäs och ett från Mjösjöns norra sida 
i Nordmaling (Olofsson 1962:32ff). Det fjärde 
blev funnet i Ragvaldsträsk, Skellefteå socken 
(Broadbent 1979 :324), medan det femte troli-
gen kommer från Vilhelmina sn. Det senares ur-
sprung är dock synnerligen osäkert, då det inläm-
nades som gåva till länsmuseet i Östersund med 
osäkra uppgifter (Hallström 1941:36 not 13). 

Redskapet har ett visst intresse som jämförel-
se till det nyfunna under förutsättning att det 
verkligen är funnet i Vilhelmina. Detta tidigare 
funna redskap är betydligt större, men är liksom 
det från Gråtanån tillverkat i rödbrun skiffer. 
Dess rygg är också konkav och har en skärande 
egg på den vertikala armen. Den horisontala ar-
mens ändar är av annan typ. Den ena är skarpt 
eggformad både på över- och undersida, denna 
ände är något skadad (Hallström 1941:19ff). 
Helhetsintrycket är dock att de detaljmässigt är 
förhållandevis olika, även om de på grund av de 
skärande eggarna kan ha fungerat på likartat sätt. 

Forskningen har framlagt flera olika förslag 
till förklaring av de T-formade skifferredskapens 
ursprungliga funktion. Santesson menar att de 
använts som magiska redskap och jämför dem 
närmast med den lapska trolltrummans hammare 
(Santesson 1941 :26f). Hallström anser däremot 
att de haft en hantverksmässig användning (Hall-

ström 1941 :17) och att de med skärande egg 
skulle vara avsedda för skinnberedning. 

Äyräpää hävdar å andra sidan - vid behand-
ling av det finska materialet - att T-formade 
redskap använts som hängsmycken. Han avvisar 
dock ej helt Hallströms ideer (Äyräpää 1951 :9f). 

Den som utförligast har behandlat de T-forma-
de skifferredskapen är B Almgren. Han tar fasta 
på att denna tandning varit mycket lämplig om 
man vill pressa in färgade ornament i skinn. Red-
skapen med tandade eggar skulle då ha gett 
pricklinjer och de med hela eggar heldragna lin-
jer. De verktyg där även den horisontala armens 
ändar antingen är tandade eller har en egg anses 
som följd härav vara en sorts kombinationsverk-
tyg, där man kunnat göra omväxlande heldragna 
och prickade linjer (Almgren 1957:llff). 

Det är möjligt att den tandade eggen använts 
som Almgren föreslagit. Frågan är dock om man 
inte, liksom Hallström, ska ta fasta på den vassa 
eggen som _majoriteten redskap äi: försedda med. 
Av de 46 exemplar som Santesson, Hallström 
och Almgren redovisar i sina skrifter är det så-
lunda endast fem som har en tandad egg på den 
vertikala armen. Ytterligare ett har tandning på 
den horisontella armen (Santesson 1941, fig 6). 
Mot detta kan ställas 25 redskap (inklusive det 
nytillkomna från Vilhelmina) som har en rak egg 
av en något varierande utformning på den verti-
kala armen. Fyra stycken har dessutom en egg i 



någon ände av den horisontella armen. Dessa eg-
gar är alla tillräckligt skarpa för att ha en god 
skärande verkan i ett inte allt för hårt material. 

I diskussionen om redskapens användning mås-
te man också ha i åtanke de exemplar där den 
vertikala armen utformats på helt annat sätt. Så-
lunda finns de som avslutas med en spets (San-
tesson 1941, fig 8, 11), men även sådana som 
har ett helt plant slut, vilket inte varit skärande 
(Santesson 1941, fig 16). • 

Det finns alltså ett flertal olika utformningar 
av den vertikala armens ändar samt några red-
skap där även den horisontella armens ena eller 
båda ändar har getts en arbetande funktion. 
Trots dessa olikheter i ändarnas utformning har 
alla ett gemensamt: T-formen. Denna design har 
troligen varit ett sätt att läsa ett problem med 
kraftöverföringen från människan till verktyget 
och vidare över i det material som skulle bearbe-
tas. Genom greppet kring den horisontella armen 
erhålls god kontroll över arbetet vid skärning. 
Samma kontroll har man även om man använder 
de tandade eller flata eggarna till att trycka in 
mönster så som Almgren föreslår (Almgren 
1957 :llff). • 

Det troliga är att det här rör sig om flera olika 
sorters verktyg med en gemensam utform ning 
av handtaget. De verktyg som har en tandad eller 
skärande egg på den horisontella armen kan då 
ses som kombinationsverktyg. Att hantera red-
skapet med den horisontella armen lodrätt har 
inte mött några hinder. Verktygen kan antas va-
ra avsedda för ett visst verksamhetsområde, san-
nolikt skinnarbete. De med skärande egg får tän-
kas ha använts vid tillskärning av skinn, de med 
spets för håltagning och de med tandad eller flat 
egg möjligen för infärgning av mönster. 

Att de med skärande egg uppenbarligen över-
väger i fyndmaterialet torde bero på att kniven 
är det redskap som man har haft störst använd-
ning för. 

Skinnberedning har varit en viktig del av sten-
åldersmänniskans liv i Fennoskandien och det 
kan tyckas att det ringa antalet T-formade red-
skap inte motsvarar den arbetsintensitet som va-
rit nödvändig. Som redan nämnts har bara ett 
knappt femtiotal redskap påträffats i Sverige 
(Broadbent 1979:233); i Finland är antalet sex 
(Äyräpää 1951 :7) och från Norge är ett exemp-
lar känt (Simonsen 1964:26ff). Denna ringa 
mängd kan antagligen bero på att redskapet re-
presenterar mer våld än nöden kräver. Det är es-
tetiskt tilltalande och har naturligtvis varit prak-
tiskt att arbeta med, men det har också varit 
komplicerat att tillverka. Knivar kan göras enkla 
- exempelvis ett vasst kvartsitavslag. Vad gäller 
borrar för håltagning fås effektiva sådana genom 
att snabbt knacka till en kvarts- eller kvartsit-
skärva. För instämpling av färg måste redskap av 
horn eller ben ha varit lättare att få fram. Dessa 

torde även ha varit hållbarare på grund av sin 
större elasticitet. 
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Det T-formade redskapet i skiffer bör således 
ses som ett intressant exempel på en innovation 
som i och för sig varit väl lämpad för sitt ända-
mål men som utkonkurrerats av andra och enk-
lare redskap. Det T-formade skifferredskapet 
kan eventuellt ha sin grund i ett redskap gjort i 
horn - formen talar onekligen för det - men ett 
sådant hornredskap kan knappast ha tillhanda-
hållit en tillräckligt skarp skärande egg. Man ha-
de i så fall möjlighet att fästa ett avslag på lämp-
ligt sätt för att få önskad eggkvalitet. 

Dateringen av det T-formade redskapet från 
Gråtanån torde sammanfalla med övriga liknan-
de redskap. Materialet från överveda-boplatsen 
har C 14-daterats till ca 2800 f Kr (Baudou 
1977 :44). Nivåerna över havet för andra fynd 
indikerar liknande dateringar och ned till 2200 
fKr (Broadbent 1979:233f). Den härd som kom-
mer att behandlas nedan har daterats till cirka 
500 fKr. Att det T-formade redskapet skulle va-
ra samtida med denna härd är knappast troligt, 
då det är en alltför stor tidsdifferens till övriga 
daterade redskap. Det är snarare så att denna bo-
plats använts vid ett par olika tillfällen, vilket är 
en vanligt företeelse för norrländska insjöboplat-
ser. 

Även en mindre mängd asbestkeramik påträf-
fades vid undersökningsboplatsen. Det är fråga 
om två olika typer av keramik. Den ena finns ba-
ra som en liten skärva med tegelröd utsida och 
gråsvart insida. Det tegelröda tjocka lagret är 
knappt 1 mm tjockt, medan det gråsvarta är 2 
mm. Om det tegelröda är ett pålagt lager av en 
annan lertyp eller om bränningen har åstadkom-
mit färgen är svårt att avgöra. Troligen är det 
bränningen, då hela biten är bemängd med as-
besttrådar som går över mellan det röda och det 
gråsvarta. 

Den andra hramiktypen är gråsvart till grå-
brun och oornerad. Godset är över lag 3 mm 
tjockt, men en kantskärva mäter 8 mm strax un-
der mynningskanten. På en del skärvors insida 
finns en längs periferin löpande tunn striering 
som bör vara avtryck av en träbit eller liknande. 
Avtrycken går tvärs över varandra. Att inte hela 
krukor påträffades kan bero på att man samlat 
ihop de flesta skärvorna för att använda dessa 
som magringsmedel när en ny kruka skulle till-
verkas. 

På den lilla öboplatsen framkom vid undersök-
ningen bara en anläggning: en liten härd. Den vi-
sade sig dock bli synnerligen intressant, då det i 
denna påträffades tio bitar av en smältdegel. De-
gelfragmenten låg i jämnhöjd med eller strax 
ovanför härdstenarnas bottennivå. En mängd kol-
fragment kunde tas tillvara från denna nivå. Fem 
av degelfragmenten, vilka utgör degelns kant, 
kunde sättas samman. Ett fragment är något in-



Fig.3. Mellan de frå·mre stenarna i härden ligger ett par 
fragment av degeln. Pd den flata stenen i mitten har 
man troligen ställt degeln vid små"ltningen. Foto: för{. 

böjt och visar att degeln har haft en formad 
mynning av ungefär samma typ som i Grimeton-
fyndet från Halland (Oldeberg 1943, fig 240). 
Kantfragmentens insida och kanter är hårt sint-
rade, vilket troligen har orsakats av den träaska 
som bildats vid förbränningen av träkolet. Kolet 
har lagts runt och över degeln vid metallmält-
ningen (Tylecote 1976:19). 

Härden är daterad genom C 14-analys till 
2525 ± 115 B.P. (St 7178). Okalibrerat ligger da-
teringen kring 500 f Kr och det skulle innebära 
slutet av skandinavisk bronsålder. Av dateringen 
och degelns utseende kan man förmoda att den 
använts till att smälta brons. För att om möjligt 
bekräfta detta lämnades tre degelfragment in 
för analys till Avdelningen för analytisk kemi, 
Kemiska institutionen, Uppsala universitet. En 
röntgenfluorescensanalys, XRF A, utfördes och 
gav ett kanske något överraskande resultat. Ana-
lysen utfördes på större delen av degelfragmen-
tens insidor och för varje fragment upptogs 
XRF-spektrum för tyngre metaller än mangan 
samt dessutom för titan. 

Resultatet visar framför allt på en mycket stor 
närvaro av järn, titan och zirkonium (de senare 
metallerna är vanliga följeslagare till järn). Dess-
utom påvisades närvaro av - i förhållande till 
järn - mycket låga halter bly, koppar, zink samt 
nickel. I endast ett fragment kunde tenn konsta-
teras. XRF-analysen är endast kvalitativ, men 
förhållandet mellan skrivarens utslag för järn 
och utslagen för de andra metallerna visar att 

Fig.4. De delar av degeln som kunde sammanfogas visar att den är av en typ som var vanlig under bronsdldern. • 



dessa senare endast förekommer som knappt 
mätbara spår på ytan av degelns innersida. 

För att bekräfta ovanstående resultat utför-
des ytterligare en analys vid SGU (Svenska Geo-
logiska Undersökningen) i Uppsala. En spektral-
analys gjordes med hjälp av ett svepelektron-
mikroskop på två snittade ytor av det fragment 
som innehöll tenn. Vid denna analys mättes 
punktvis vilka grundämnen som fanns på olika 
ställen av snitten. Det gällde att se om det fanns 
någon skillnad mellan den sintrade innersidan 
och det övriga keramiska materialet i degeln. Nå-
gon sådan skillnad fanns ej, utan ungefär lika 
stora mängder järn och titan kunde påvisas både 
i ytan och i det inre av degelfragmentet. Någon 
koppar, tenn, zink eller bly kunde inte spåras i ' 
dessa två avsnitt. 

En analys av mineralinnehållet i den lera som 
degeln är uppbyggd av visade att den innehöll 
magnesium, kisel, kalium och kalcium. Det är 
även mycket troligt att åtminstone en del av 
järnförekomsten kan tillskrivas den lera som an-
vänts. Den mycket höga järnhalten kan även 
eventuellt förklaras med den järnutfällning som 
sker i marken vid podsolbildningen. I så fall har 
järnjonerna trängt in och fällts ut likformigt ge-
nom hela fragmentet. 

Analyserna kunde således inte ge något defi-
nitivt besked om vad som smälts i degeln. Det 
bly, koppar, zink och tenn som kunde spåras på 
insidan kan komma från smält brons av östligt 
ursprung. östliga koppar-zinklegeringar brukar 
vanligen innehålla tenn och bly i varierande 
mängd (Selimchanov 197 4:80). Då det inte 
fanns några absolut påvisbara korn efter en 
bronssmälta på insidan av det undersökta frag-
mentet kan analysresultatet tills vidare bara tas 
som en fingervisning på bronssmältning. 

Degeln är inte gjord av lokalt funnen lera. En 
analys av Birgitta Bulten (Kvartärgeologiska 
institutionen, Lund), där degelmaterialet jämför-
des med insamlade prov på lokala leror, visade 
att degeln inte var tillverkad i närheten av bo-
platsen vid Gråtanåns mynning. Smeden har så-
ledes burit den med sig som en del av de arbets-
redskap han använde. 

En enkel härd utan några ytterligare anord-
ningar kan tyckas vara otillräcklig för att uppnå 
de temperaturer som krävs för att smälta i första 
hand brons. Enligt Andreas Oldeberg ska det 
dock räcka med att man ställer degeln fylld med 
metallbitar i botten av en härd och sedan rakar 
över glödande kol. För att behålla värmen runt 
degeln har man sedan gjort upp en liten eld över 
kolhögen (Oldeberg 1943:126f; se även Tylecote 
1976:16f). En flat sten mitt i härden från Grå-
tanån har antagligen använts till att ställa degeln 
på. Förutom att den står stadigt kommer degeln 
en bit upp från marken, vilket medför att luft-
draget blir lite bättre. Trots Oldebergs påpekan-
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de är det troligt att det krävts en blåsbälg med 
munstycke av lera för att uppnå den önskade 
temperaturen om drygt 950 C (Tylecote 1976: 
17). Några rester efter ett munstycke återfanns 
inte vid denna undersökning. Ett sådant behöver 
inte vara större än att man kan ta med det och 
spara till nästa gjutning. 

Deglar är inte vanliga i det norrländska fynd-
materialet. Vid Hornavan i Arjeplogs sn har på-
träffats en hel degel utformad med handtag och 
snip. Antydningsvis dateras denna till järnålder 
(Lundholm 1973:242). På en boplats vid Rappa-
sundet i Hornavan upptogs i ett boplatslager ett 
järnfragment, samt en bit av vad som troligen är 
en degel. 

I samma boplatslager fanns även »vanligt» sten-
åldersmaterial samt en mängd asbestkeramik. Ge-
nom positionen i det till förromersk tia C 14-
daterade lagret har degeln ansetts vara från tiden 
kring Kristi födelse (Hallgren 1960:112, Zachris-
son 1976:102). Lite längre söderut i samma sjö-
system, vid Storavan, har mynningen till en 
smältdegel blivit funnen. Den låg på en boplats 
där även asbestkeramik, smältrester samt en gjut-
formshalva framkom. Gjutformen har varit äm-
nad till en holkyxa av närmast rysk Ananjinotyp 
(Christiansson 1973:21, fig 2-4;jfr Meinander 
1969, fig 10-11). De övriga fynden på denna bo-
plats antyder att även degelfragmentet bör date-
ras till slutet av sydskandinavisk bronsålder/bör-
jan av järnåldern. 

På den stora Hälla-boplatsen vid Ångerman-
älven har mynningen till en smältdegel grävts 
fram (Zachrisson 1976:127). Fyndomständighe-
terna ger inte någon närmare ledtråd till date-
ring, men asbestinblandningen i degelns material 
antyder att den är förhistorisk och att den kan-
ske är från århundradena kring Kristi födelse. 
Några analyser av vad som smälts i dessa tidigare 
funna deglar har tyvärr ej publicerats. Det norr-
ländska degelmaterialet inskränker sig saledes 
för narvarande till en degel från järnåldern 
(Hornavan), två som hör till den norrländska 
bronsålder (Storavan) samt två deglar som lite 
mer svävande kan placeras mellan den norrländs-
ka bronsaldern och järnaldern ( Rappasundet, 
Hälla). Materialet är som synes ytterst litet men 
kompletteras av de gjutformar till yxor, knivar 
och andra föremål som hittats vid de norrländs-
ka insjöarna. 

I Vilhelmina har tidigare några gjutformar och 
föremål tillhörande det nordskandinaviska brons-
hantverket påträffats. Vid de stora undersökning-
arna i samband med sjön Malgomajs dämning på 
1950-talet framtogs två gjutformar till holkyxor, 
en gjutform till ett knivblad samt ett knivblad av 
brons (Jansson-Hvarfner 1960:116f). På senare 
tid har vid Riksantikvarieämbetets undersökning-
ar 1980 vid Angermanälven söder om Vilhelmina 
framkommit en liten obestämbar gjutform. (Jag 
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vill tacka Harald Sundlin som vänligt ställt den-
na uppgift till förfogande.) Materialet är således 
i detta området - liksom i övrigt i Norrland -
inte så stort när det gäller bronshantering. 

Vid studiet av det norrländska bronshantver-
kets spridning är deglar och gjutformar det vä-
sentligaste materialet. Dessa två grupper antas 
förekomma på de platser där själva hantverket 
har bedrivits. De visar således på var bronssme-
der har suttit och tillverkat de verktyg som se-
dan kan ha spridits över ett större område. Det 
finns ingen anledning att tro att man burit med 
sig en gjutform som ansetts oanvändbar och som 
därför kunnat slängas bort. Däremot bör de före-
mål som har tillverkats ha haft en vidare sprid-
ning, då de dels följt med brukarna på deras re-
sor, dels rimligen även bör ha fungerat som by-
tes-, gåvo- och handelsvara och på så sätt spridits 
över ett större område. 

Egil Bakka har i sin studie över bronsåldern i 
nordskandinavien gjort en sammanställning av de 
gjutforms- och föremålsfynd som blivit gjorda i 
norra Sverige, Norge och Finland (Bakka 1976). 
Han visar där på en skillnad som råder mellan 
norrlandskustens sydskandinaviskt influerade 
bronskultur och den kultur som rådde i inland 
och fjäll. Hantverkslämningarna vid Gråtanån 
faller väl in i detta mönster där det funnits en 
livskraftig egen hantverkstradition i inlandsområ-
dena. Denna skillnad antyder att de stora älvarna 
kanske inte haft så stor betydelse, som man kan-
ske har haft anledning att förmoda, vid sprid-
ningen av kulturimpulser. 

Det finns ingen anledning att tro att hantver-
ket i inlandet skulle ha sitt ursprung i ett kust-
bundet sådant. Fyndbilden idag visar knappast 
på att ett hantverk av nordskandinavisk/östlig 
ty skulle ha existerat vid kusten. Spridningen av 
bronshantverket bör i stället ha gått i nord-sydlig 
riktning och i stort följt fjällkedjan. Detta förut-
sätter att de människor i norra Finland och läng-
re österut som uppburit kunskaperna i bronshan-
tering har haft en anledning att kommunicera 
med människorna i nordligaste Sverige och läng-
re söderut längs fjällkedjan/inlandet. Att sprida 
kunskaper om bronshantverket kan knappast ha 
vait det primära i denna förbindelse. Rimligen 
måste kontakterna ha existerat även tidigare, 
även om de hela tiden varit i högsta grad indirek-
ta och gått från område till område. Befolkning-
en i dessa områden har haft ett gemensamt in-

tresse som gjort att man hade anledning att sam-
manträffa med andra grupper. Jakten bör dålig-
ga nära till hands. 

Denna artikel visar att även mycket små bo-
platser kan ge oväntade och väsentliga fynd. Då 
de små boplatserna har en begränsad och ofta 
lätt avgränsad yta, finns vanligen möjligheter till 
att på relativt kort tid göra en totalundersökning. 
Fyndmaterialet som tas fram vid en sådan under-
sökning kan sägas vara komplett och represente-
ra alla de verksamheter som lämnat dokumenter-
bara spår efter sig. Detta ökar möjligheten till 
förståelse av de aktiviteter som bedrivits på plat-
sen. 

Beträffande boplatsen, fornl nr 562, visar dess 
läge på ön knappt 100 meter från land att man 
rimligen har använt någon typ av farkost för att 
ta sig ut till den. Som nämnts ligger den utsatt 
för dåligt väder och har knappast varit aktuell 
som vinterboplats. Det första besök som lämnat 
daterbara spår har skett någon gång under tiden 
3000-2500 f Kr och dateras genom det T-for-
made skifferredskapet. Det andra klart urskiljba-
ra besöket har skett 600-500 f Kr och dateras 
av härden med smältdegeln. Om det förekommit 
ytterligare besök på ön går ej att avgöra med 
hjälp av det framtagna materialet. De människor 
som slog sig ned här vid denna tidpunkt hade 
redskap gjorda av kvarts. Vid undersökningen 
påträffades skinnskrapor i kvarts, en kvartsborr 
samt ett retuscherat kvartsverktyg där använd-
ningen är oklar. Till detta kommer 70 små 
kvartsavslag - restprodukter från redskapstill-
verkningen. 

Ett tänkt händelseförlopp skulle kunna vara 
att en liten jägargrupp efter en lyckad jakt kom-
mit paddlande efter ån och slagit läger på ön. 
Man har tillrett sin mat, vilket en del av de små 
brända benen visar. Skinnen från bytesdjuren 
har skrapats rena från fett för att senare beredas 
till användbara hudar eller pälsskinn. Kanske 
bodde man på ön i några dagar eller en vecka för 
att sedan dra vidare till nästa jakt och uppehålls-
plats. 

Vid det andra urskiljbara besöket har säkerli-
gen bronsgjutningen varit den stora händelsen. 
Vad som gjutits är omöjligt att säga, då det inte 
hittats någon gjutform eller något bronsföremål 
på platsen. Dessa har tagits med när man flyttat 
vidare. 

Manus färdigställt jan 1983. 
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En stenåldersboplats och horisontella stratigrafier 
Keith Wijkander 

Abstract 
This paper presents the results from an excavation of a northern Swedish Stone Age 
fishing and hunting settlement at Malgomaj by the river Ångermanälven. 

At least two, perhaps three, different phases of settlement have occurred at the 
site. This can be shown by significant differences in the spread of tools and material 
from tool making in the settled area. The phases can be dated to middle-Neolithic 
time and the centuries round about B.C., respectively. The method of horizontal 
stratigraphic analysis is supposed to be of some interest when dealing with greater, 
often even more, disturbed Stone Age sites. 

Stenåldersboplatsen med fornlämningsnumret 
572 i Vilhelmina socken i Västerbotten ligger vid 
ett smalt sund som skiljer sjöarna Varris och 
Maksjön. När vattenmagasinen i Malgomajdam-
men är fyllda blir strandremsan med boplatsen 
kringfluten så att en udde med spetsen riktad 
mot nordväst bildas. Före <lammbygget och 
muddringsarbeten för timmerbogseringen i sun-
det var här tämligen strömt. Liksom för tusen-
tals andra norrländska boplatser har säkerligen 
möjligheterna till fiske och jakt gjort platsen till 
en lämplig uppehållsort. 

Boplatsen undersöktes 1976 inom ramen för 
Västerbottens museums kulturhistoriska under-
sökningar kring Malgomajs sjösystem (Spång 
1978). Likt de flesta andra boplatser i sjösyste-
mets ursprungliga strandzon har den varit under-
kastad en gradvis förstörelse genom erosionen ef-
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ter de återkommande variationerna i vattenstån-
det. 

Undersökningen visade att skärvsten och 
kvartsitavslag kunde påträffas på ett avstånd av 
upp till 10 meter från det torvhak som markera-
de hur långt erosionen nått. Intakta boplatser av 
motsvarande typ har vanligen en bredd av 
10-20 m. När undersökningen av nr 572 kon-
centrerades till den oskadade delen, kom den så-
ledes att omfatta vad som sannolikt ungefär 
motsvarar bo~latsens bakre hälft. Totalt under-
söktes 168 m . . 

Den aspekt på boplatsen som här skall be-
handlas är möjligheten att skikta boplatsmateria-
let med hjälp av dess horisontella utbredning. 
Detta kan vara av intresse, särskilt som det kan 
vara svårt att utvinna information om större bo-
platser nar materialet är omrört. 
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Fig. l. Karta över Maksjön 
med boplats 572 utmärkt. 
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Fig.2. Boplatsen från NV, vid högvatten. 
Foto: A. Huggert. 
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fakterna då från ett flertal uppehåll på platsen av 
olika stenåldersgrupper med olika materialan-
vändning, tillverkningsteknik och redskap. 

Boplatsens utsträckning längs stranden är ca 
70 m räknat från den nordvästra udden. I sydost 
markeras gränsen av skärvstenshögen A3. Denna 
låg emellertid skild från den övriga boplatsen ge-
nom ett ca 10 m brett avsnitt, fritt från avslag 
och skärvsten. Anläggningens samhörighet med 
boplatsen i övrigt är därför osäker, varför den i 
fortsättningen lämnas utanför framställningen. 

Skärvsten fanns i övrigt i tämligen rika mäng-
der, fördelade över boplatsen utan avgränsade 
koncentrationer. Fig 5 visar förekomsten beräk-
nad efter litervis uppmätning per m2 -ruta. Om 
ett försök görs att rekonstruera ursprungliga 
skärvstenskoncentrationer genom att en pil rik-
tas från varje skärvstensförande ruta mot den an-
gränsande ruta som innehållit mest skärvsten, er-
hålls ett mönster som i fig 6. På detta sätt kan 
tio hypotetiska koncentrationer iakttas, marke-
rade med punkter i de rutor där mängden skärv-
sten är relativt sett störst i förhållande till omgiv-
ningen. 

Spridningsbilden anger på så sätt ett flertal 
bosättningstillfällen. Frågeställningen blir nu om 
dessa kan skiljas från varandra eller om omrör-
ningen på boplatsen varit så kraftig att en ohjälp-
lig sammanblandning skett. 

Fig.3. Under utgrävningens gång steg vattennivån så 
högt att undersökningen fick ske genom spadning i 
vattenfyllda schakt. Allt utgrävningsmaterial vatten· 
sållades. Foto förf 

Till en del kan frågan omedelbart besvaras. 
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• Det sydöstra partiet av boplatsen är skilt från 
den nordvästra delen av en skärvstensfri zon som 
i fig 5 kan ses mellan koordinatlinjerna Y220 
och 231. Här påträffades inte heller några red-
skap eller avslag. Den sydöstra delen, som i fort-
sättningen betecknas som område I, har en myc-
ket enhetlig prägel. Det kontrasterar starkt mot 
den nordvästra delen, med ett avslagsmaterial 
som helt domineras en svart finkornig kvartsit. 
Denna förekommer mest i tunna avslag, känne-
tecknande för en redskapstillverkning i parallell-
huggningsteknik (Baudou 1973). Bland redska-
pen från område I fanns också mycket riktigt ett 
antal flathuggna spetsar med tillverkningen av-
bruten på olika stadier. Inom ett centralt avsnitt 
• förekom avslagen i så stor mängd att det är tyd-
ligt att kvartsitsmeden här haft sin plats. 

För att differentiera den nordvästra boplats-
delen kan utbredningen av skrapor studeras. I 
fig 7 har tre avsnitt - område Ila, Ilb och IIc -
avgränsats på så sätt att de koncentrationer av 
skapar som de kraftigare ramarna markerar har 
fått bilda centrum i respektive område. En jäm-
förelse mellan de fyra områdenas skrapor med 
avseende på materialet visar klara skillnader. 

Som vit kvartsit har i tabellen betecknats all 
kvartsit med övervägande vita korn i ytskiktet -
en tämlige~ heterogen materialgrupp. Den grå 
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Fig. 6. Skärvstenskoncentrationer. 
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1 

X X .... .... Figur 8. Skrapornas fördelnin1 ÖVff områdena I och Il med avseende pi materialvalet. . 0 0 "' 0 
Område 

Y 231 Skrapor av 11%) Ila('>•) llbl\t) Ilc(~) Tot.alt 
I 2 1 1 

Kvarts 1 (1,0) 8111,0) 6 (10,0) 9 (12,0) 24 ; 
Vitkvartsit 3 12,5) 4 15,5) 4 16,5) 14118,5) 25 

7 Gn\ kvartsit - 43 (59,5) 39 (64,0) 28137,0) 110 
Svart kvartsit 110(95,5) 16 122,0) 10 (16,5) 24 (31,5) 160 - Ovrigt 1 (1,0) 1 11,5) 2 13,5) 1 11.5) 5 

1 ,._31J - ,- Y 235 1 1 

område Ila 2 
2 1 8 4 

4 5 3 Figur 9. Avslagen, fördelninc över omrldena I och II med avaeende på material. 

3 5 Omride 

[i] Y 240 Av.ia, av I Ila llb lie Totalt 
2 5 5\ 

Kvarts 5 21 76 81 183 
2 5 Vit kvartsit 2 35 203 21 261 

1-- Grl kvaruit 11 1125 877 253 2 266 
1 Svart kvutait 7 570 48 71 142 7 831 . 

l=-a [D-------
4 

1--
2 

1-- Y 245 4 
1-- 0 område Ilb 9 
1--

7 
1-- Fi11Jr I 2. Fördelningen av föremaJ1tormer och kärnor över omradena I och Il. 
4 

Omrade 

I I 1 I 2 I 1 2 4 1 6 I Föremål1fonn I Ila llb lie Totalt 

4 Y 250 
Flathugna spetlämnen ------------ i-=- ----- --- svart kvart1it 15 - 1 5 21 

2 grå kvartsit (finkornig) l - - - l 
vit kvartsit 1 - l l 3 

I I I 3 i I Asbestkeramik X - - X 

2 7 Bearbetade kärnor - 13 7 2 22 

2 4 2 övriga kärnor 
2 7 11 kvarts - 2 

IT] I I 1 I 2 2 15 2 Y 255 gr.i kvartsit - 32 10 2 44 
svart kvartsit - 5 4 l 10 
övrigt - 2 l - 3 

område Ilc 1 1 5 3 
1 3 2 5 I 
1 1 2 

Fig. 7. Utbredningen av skrapor i den NV boplatsdelen. 

Figur 10. Fördelningen av m2-rutor med avseende på den sammanlagda vikten av påträffade avslag av olika 
material över områdena I, Ila, Ilb och Ilc. 

Svart finkornig kvartsit Grå grovkornig kvartsit Vit kvartsit Kvarts 
Område: I % Ila% Ilb % Ilc % Ila% Ilb % lie% Ila% Ilb % Ilc % Ila% Ilb % Ilc % 
Vikt i gram 

.;;;1,0 35 (41). 4 (18) 7 (33) 13 (30) 4 (6) 1 (3) 7 (14) 4 (33) 7 (29) 8 (44) 4 (31) 9 (41) 14 (48) 

.;;;2,0 41 (48) 3 (13) 4 (19) 6 (14) 6 (10) 2 (6) 12 (24) 1 (8) 3 (12) 5 (28) 2 (16) 4 (18) 2 (1) 

.;;; 3,0 8 (9) 2 (9) 2 (9) 2 (4) 2 (3) 5 (15) 6 (12) 1 (9) 6 (25) - 1 (8) 3 (13) 3 (10) 

.;;; 4,0 - 2 (9) 2 (10) 3 (7) 4 (6) 3 (9) 3 (6) 1 (8) 1 (4) - 2 (16) 1 (5) 1 (4) 

.;;; 5,0 - 2 (9) 2 (9) 6 (14) 6 (9) 5 (14) 3 (6) 2 (17) 2 (9) 1 (5) - 2 (9) 1 (3) 

.;;; 10,0 - 4 (18) 1 (5) 7 (16) 11 (18) 6 (17) 9 (18) 2 (16) 3 (12) 3 (16) 1 (8) 1 (5) 2 (7) 

.;;; 15,0 2 (2) 1 (5) 2 (10) 4 (9) 10 (16) 8 (24) 3 (6) 1 (8) - 1 (6) 1 (7) 2 (9) 2 (7) 

.;;;20,0 - - 1 (2) 4 (6) 1 (3) 3 (6) - - 2 (7) 

.;;; 30,0 1 (5) - - 6 (10) 2 (6) 1 (2) 1 (4) 1 (8) 1 (4) 

.;;;40,0 1 (4) - - 1 (2) - - - 1 (7) -

.;;;50,0 - - - 3 (5) - - 1 (4) -

.;;;60,0 - - - 1 (1) - - -

.;;;70,0 - - 1 (2) 2 (3) - - --

.;;;80,0 - - 1 (2) - 1 (2) 1 (3) 

.;;;90,0 1 (4) - - 1 (3) -

.;;; 100,0 - - 1 (1) 1 (2) 
> 100,0 1 (5) 1 (5) 

T 86 22 21 43 62 34 49 12 24 18 13 22 29 
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Fig.11. Kumulativt diagram. 

omr&de I la 
omr&de Ila 
omrllde lie 
omr&de llc 
omrllde I 

kvartsiten, urbergskvartsit, är däremot enhetlig 
till färg och kornstorlek. Den är tämligen grov. 
Den svarta kvartsiten har karakteriserats ovan 
och dess dominans i område I framgår tydligt av 
tabellen. 

Område Il domineras däremot av den grå 
kvartsiten. Denna förekommer i högre grad i om-
rådena Ila-b än i område Ilc, där i stället insla-
get av svart kvartsit åter är större. Beträffande 
skrapornas utformning kan ingen annan skillnad 
mellan områdena iakttas än att skrapor med re-
tusch längs hela kantpartiet, rundskrapor, före-
kommer jämnt fördelade över område Il, totalt 
23 st, medan de helt saknas i område I. 

Fig 9 visar samma jämförelse mellan område-
na beträffande avslagen som för skraporna ovan. 
Samma mönster i utbredningen av den svarta 
och den grå kvartsiten kan iakttas. 

En enkel karakteristik av den teknik med vil-
ken avslagen huggits kan erhållas genom en vikt-
klassificering. Ju tyngre avslag, desto grövre till-
slagningsteknik och vice versa. Tabellen fig 10 
visar hur de olika grävningsrutorna antalsmässigt 
fördelar sig på intervall som anger den genom-
snittliga vikten för avslagen. I fig 11 är motsva-
rande siffror uttryckta i ett kumulativt diagram 
omfattande svart och grå kvartsit i områdena I, 
Ila och Ilc. Här framgår att avslagen i område Ila 
väger relativt sett mer än i områdena I och Ilc, 
oavsett om det är fråga om svart eller grå kvart-
sit. 
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Fig.13. Schematisk framställning av boplatsens bosiitt-
ningsfaser med tidsställning och karakteristika. 

Betraktas så utbredningen av föremålsformer 
samt kärnor, finner man även här en motsvarig-
het till skillnaderna i material och tillverknings-
teknik. Flathuggna spetsar förekommer, med ett 
undantag, endast i områdena I och Ilc, liksom 
asbestkeramik (två mindre koncentrationer). 
Kärnor , bearbetade och i form av rena restpro-
dukter, är betydligt fler i områdena Ila-b än i 
Ilc. I område I saknas kärnor helt. 

En anmärkning kan slutligen gälla spridningen 
av kvarts. Endast fem avslag och en skrapa på-
träffade i område I visar att ingen samhörighet 
finns mellan detta material och det av svart 
kvartsit dominerade boplatsmaterialet. Genom-
gående visar dock kvartsen en starkare koncent-
ration till område Ilc än till områdena Ila-b, så-
väl beträffande avslag som kärnor och skrapor, 
även om differenserna är små. Kvartsen före-
kommer vidare i relativt sett finare avslag än den 
grå kvartsiten (fig 10), vilket sammantaget anty-
der att den inte hör ihop med den bosättning 
som domineras av grå kvartsit. • 

Undersökningen av boplatsens horisontella 
stratigrafi kan därmed sammanfattas i en krono-
logisk diskussion. Det är därvid lämpligt att an-
vända en term som »bosättningsfasern, indiffe-
rent till hur många enskilda bosättningstillfällen 
som boplatsens skilda materialskikt indikerar. 

Den bosättningsfas som dominerar område I 
kännetecknas av spetsar tillverkade i flathugg-
ningsteknik, vilket avsätter tunna och lätta av-



slag. Kärnorna är i ett material som helt domine-
ras av svart finkornig kvartsit. Asbestkeramik fö-
rekommer. Med tillämpning av det av Baudou 
(1977) publicerade kronologiska schemat för 
mellersta Norrlands stenålder, huvudsakligen ba-
serat på C 14-daterade lokaler, ger dessa karakte-
ristika bosättningsfasen en datering till perioden 
bronsålder-århundradena kring Kr f. 

Den bosättningsfas som dominerar områdena 
Ila-b kännetecknas av en grövre tillslagnings-
teknik som avsätter relativt sett fler kärnor, ofta 
bearbetade. Materialvalet är mera blandat men 
med en preferens för grå, grovkornig kvartsit. 
Dessa kännetecken bör vara tillräckliga för att 
hänföra bosättningsfasen till mellanneolitisk tid 
enligt Baudous schema. 

Den bosättningsfas som dominerar område lie 
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måste jämställas med den i område I. Huruvida 
materialvalet här är mera blandat eller om sam-
mansättningen i området huvudsakligen är resul-
tatet av inblandning från bosättningsfasen i om-
råde Ila-b kan inte avgöras. 

Slutligen finns en bosättningsfas med ett star-
kare inslag av kvartsutnyttjande antydd genom 
en anomali i spridningsbilden i förhållande till 
den grå kvartsiten. En sådan bosättningsfas bör 
ges en tidigare datering än den som domineras av 
grå kvartsit. I detta sammanhang kan förekoms-
ten av ett par mikrospån i fyndmaterialet om-
nämnas. De är dock av så dålig kvalitet att en 
mesolitisk karaktär inte kan anses vara säker. 

Den kronologiska sammanfattningen finns 
schematiserad i fig 13. 

Manus färdigställt jan 1979 
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SPANG, L G 1978. En arkeologisk utgrävning vid sjön 
Varris i Vilhelmina socken. Studier i norrländsk forn-
tid. Acta Bothniensia Occidentalis 1. Umeå. 
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Gammal datering från Asele 
Harald Sund/in 

Abstract 
Recent excavations in the northern parts of Sweden have produced interesting re-
sults regarding Mesolithic datings of hunter-gatherer remains. Artefacts such as 
round-shaped axes and keelscrapers or the remains of a pronounced flake industry 
have formerly been major indicating factors in the chronology discussion. 

Today we have a number of excavated cooking pits, situated on the traditional 
settlement sites. These constructions have been dated by C-14 samples to the period 
between 6.200 and 5.200 B.C. 

These datings antedate the initial phase of Mesolithic colonisation to the 
transitional stage between the Boreal and the Atlantic period (BO2-ATl). 

The environment for these early »immigrants» consisted of a tundra-taiga bio-
tope, probably with the reindeer as a major game. Possible immigration routes are 
from south or east. Finally, future research concerning this initial stage in Norrland 
prehistoi-y ought to be based partly on C-14 datings from similar constructions and 
pollen analysis in settlement areas connected with Mesolithic artefacts and waste. 

Under senare år har C14-dateringar från arkeolo-
giskt undersökta lokaler i Västerbotten gett för-
skjutningar i tidsskalan för de tidigaste spåren av 
mänsklig vistelse i Norrlands kust- och inland. 

Tidigare har den allmänna uppfattningen varit 
att Norrland koloniseras under ett senare skede 
av atlantisk tid, varifrån vi har säkra dateringar 
(Baudou 1977 :97). Man har dock aldrig ifråga-
satt möjligheterna av att små grupper av jägare 
under mycket tidiga skeden kan ha sökt sig långt 
norrut och följt den vikande isranden. Under bo-
real tid finns också vid ishavskusten, bortom isen 
och bergen, komsakulturens uppbärare. En 
fångstkultur med bostäder, ett stort redskapsma-
terial och talrika lämningar efter fångst och jakt 
(Odner 1966). 

De tidigaste spåren efter människor i Norr-
lands inland och kustland har tidigare daterats 
till senmesolitisk tid med trindyxfynden som 
l(,;)dform tillsammans med kölskrapor och spån-
teknik som daterande inslag i materialet. C 14-
dateringarna har varit få med bl a enstaka date-
ringar från Bellsåsvallens bottenskikt. Undersök-
ningar från den senaste femårsperioden har emel-
lertid förändrat bilden. Vi kan börja skönja spår 
efter jägare redan från sjätte årtusendet före 
Kristus. 

Västerbottens museum, Skellefteå museum och 
AMS samarbetade mellan åren 1970 och 1975 
för att genomföra arkeologiska undersökningar 
på en boplats vid Garaselet i Byskeälven. Lennart 
Sundqvist hade det arkeologiska ansvaret vid fält-
arbetena. Vid utgrävningarna av boplatsen frila-
des ett kulturlager under markytan invid strand-
planet. Ett mycket ålderdomligt material till-
varatogs med bl a kölskrapor, tillverkade av en 

lokal bergart. I anslutning till kulturlagret fanns 
kokgropar och härdar, varifrån kol framprepare-
rades och insändes för analys till Stockholm. Re-
sultatet blev tre dateringar mellan 8.270 och 
7 .335 BP. översatt i absoluta årtal ligger date-
ringarna mellan 6.320 f Kr och 5.385 f Kr. Den 
äldsta dateringen kommer från en kokgrop 
(Sundqvist 1978:132). 

I och med detta hade vi fått Norrlands äldsta 
kända boplats med ett stenmaterial, ben och 
konstruktioner samt tre koldateringar till boreal 
och atlantisk tid. 

Samma år som Sundqvists preliminära resultat 
publicerades i volymen »Studier i norrländsk 
forntid» (1978) genomförde Riksantikvarieäm-
betets norrlandssektion omfattande undersök-
ningar vid Aseleälven. Anledningen till undersök-
ningarna var de kraftverksbyggen mellan Vilhel-
mina och Asele som igångsattes under andra 
hälften av sjuttiotalet. Nära Asele samhälle un-
dersökte författaren två stora fångstboplatser 
som ingick i ett bosättningsagglomerat runt 
Stamsjön, Söråselesjön och älven. 

Vid en av boplatserna (raä nr 125, Asele sn, 
La) påträffades i slutskedet av undersökningarna 
en kokgrop varifrån tre kolprover togs för analys. 
Boplatsen ligger vid norra stranden strax före 
Aseleforsen. Koncentrerat intill gropen över en 
ca 6-8 m2 stor yta fanns spritt kvartsavslag vars 
utseende skarpt kontrasterade mot de finare 
kvartsitavslagen spridda över den resterande bo-
platsytan (Sundlin 1981:14). Kolproverna gav 
.tre värden mellan 8.590 BP och 7.455 BP. I ab-
soluta årtal ligger dateringarna mellan 6.640 f Kr 
och 5 .505 f Kr (Suhdlin 1981 :16). 

I Vojmsjöns östra del har Västerbottens läns 
museum haft arkeologiska undersökningar igång 



Fig.l. Karta med.de i artikeln omnämnda boplatserna. 

under de senaste säsongerna. Undersökningarna 
har varit delvis AMS-finansierade och ingått i ett 
forskningsprojekt. 

På en udde, inte långt från luspen, undersöktes 
år 1976 en boplats varifrån kolprover, tagna i 
gropar, gav dateringar på 6.700 fKr och 6.880 
f Kr (raä nr 180, Vilhelmina sn, La) (Spång 1979, 
VLM-rapport). 

Vidare har ett närbeläget område (raä nr 553, 
Vilhelmina sn, La) med skärvstensvall och gropar 
gett en datering på 8.180 BP. Provet är taget i en 
grop (A2). I absoluta årtal ger det en datering 
till 6.230 fKr (Spång 1983). Inom samma områ-
de har ytterligare en kokgrop daterats till 5.120 
fKr (raä nr 190, Vilhelmina sn, La. Anl 14) 
(Rydström 1980). 
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Vid Långseleån undersökte Jan Melander un-
der juli månad 1981, på uppdrag av Västerbot-
tens läns museum, boplatsrester uppe på en lång-
sträckt åsbildning i norra delen av Höglands by 
ca 40 km NV om Dorotea (raä nr 181, Dorotea 
sn, La). En Cl4 - datering av en av groparna 
(A2) har gett värdet 7 .715 BP, vilket i absoluta 
årtal ger 5.765 fKr (Melander 1981:6). 
Samtliga dateringar är säkert knutna till mänskli-
ga aktiviteter. Flertalet prover är tagna från sten-
och kolfyllda gropar. Deras storlek och utseende 
varierar något. Nedanstående är utdrag ur till-
gängliga anläggnings beskrivningar: 

(Raä nr 125, Asele sn): Gropen är oval, 100 x 
60 cm och 60 cm djup med skålformad botten. 
Fyllningen består av 10-20 cm stora stenar, rik-
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Fig.2. Arbetsbild från R.181 Högland, Dorotea sn. 

ligt med skärvsten och kol. Gropen är skarpt be-
gränsad mot omgivande sand, delvis skodd med 
rullsten (Sundlin 1981:15). 

(Raä nr 181, Dorotea sn): A2 var en grop ---
knappt en meter lång och 0,5 m bred samt 0,6-
0,7 m under torven. Gropen var fylld med sand, 
ben och en del skärvsten, 0,4 m ner fanns ett 
kompakt, 0,03-0,04 m tjockt lager brända ben 
blandat med kol och en del skärvsten. Några av-
slag påträffades även i gropen (Melander 1981: 5 ). 

(Raä nr 190, Vilhelmina sn): Al4 var --- en 
rund 1,6 m d stor grop i skärvstenslagret. Hela 
djupet för anläggningen är 0,4-0,5 m. Kokgropen 
lång under det omgivande skärvstenslagret. Hela 
gropen var fylld av tätt liggande, rundad sten. 
Flertalet av stenarna var skörbrända. --- Spritt 
bland stenen förekom mindre kolbitar. --- Under 
den 0,2 m tjocka stenfyllningen följde ett kraf-
tigt sot- och kollager som täckte hela botten. 
Lagret, som var 0,07 m tjockt, utgjordes av stör-
re, avlånga kolbitar (Rydström 1980:16). 
Vid tolkningen av dessa dateringar uppstår vissa 
svårigheter. En inom arkeologisk forskning ofta 
återkommande diskussion är frågan om reliabili-
teten för C14-dateringarna. Den laborativa delen 
med bl a kontamination tar jag inte upp i denna 
uppsats, inte heller den allmänna diskussionen 
om C 14-kurvan. Vad som här kan diskuteras är 

frågan om man använt torrved till bränsle och i 
vilken utsträckning detta kan ha påverkat date-
ringarna. Koldateringen ger som bekant inte en 
datering av eldningstillfället utan träets biologis-
ka död. Man hävdar ofta att avsevärd tid kan ha 
förflutit mellan dessa båda tidpunkter. 

I tolkningen av detta material måste man anse 
det rimligt att anta att bränslet till största delen 
utgjorts av ris, kvistar och grenar, som plockats i 
boplatsens eller lägrets närområde. Etnografiska 
iakttagelser visar att olika jägarpopulationer re-
gelbundet insamlade grenar, ris och kvistar till 
bränsle. Torris och torra grenar, som ligger på 
marken påverkas mycket snabbt av nedbrytnings-
processerna i förnan och ger således inte intres-
santa förändringar av dateringen. Man bör också 
hålla i minnet att en eld som underhålls under en 
längre tid påförs avsevärda mängder bränsle, vil-
ket innebär att »avvikelserna» statistiskt sett 
minskar. 

Dateringarna bör alltså ses som tillförlitliga, 
vilket placerar indikationerna för mänsklig vistel-
se inom området till slutet av boreal tid och bör-
jan av atlantisk tid (period BO2 och ATl). • 
Den biotop som dominerade dessa landområden 
under detta tidiga skede bestod först av växtpo-
pulationerna björk, videsnår och hagtorn följt av 
tall (Berglund 1968:43). Gråalen invandrar ock-



så under detta tidiga skede. Under den tidig-
atlantiska perioden kommer så tallen att slå ut 
björkskogen och klimatet blir varmare. Landom-
rådet befinner sig i ett kryokratiskt-protokra-
tiskt stadium, med rester av tundra intill de 
smältande isarna, samt björk- och tallskog. Kun-
skapen om floran har vi fått genom att dels stu-
dera nutida biotoper med samma förutsättningar 
som de här avsedda, dels genom analys av pollen-
diagram. 

Ett pollendiagram, taget vid Asele i sjön Hål-
tjärn, visar mer lokala variationer, såsom en 
snabb uppgång av alkurvan omkring år 8 .OOÖ BP, 
sannolikt en respons på de goda hydrologiska be-
tingelser som rådde vid stränderna vid sjön efter 
isens avsmältning. Den icke skogsbildande vegeta-
tionen har snabbt (under boreal tid) gått tillbaka 
och ersatts av en sluten vegetationstyp (Seger-
ström 1982:14). 

Betydligt svårare är att på basis av faktiska 
fynd säga något om faunan. Här är vi i större ut-
sträckning hänvisade till analog bevisföring. Att 
renen följt den vikande isranden under den bore-
ala perioden torde vara klart. Man får också för-
moda att den var bunden till det öppna tundra-
'liknande landskapet och således retirerade mot 
norr när de skogbildande arterna snabbt tog över-
handen. Från senare atlantisk tid börjar så älg 
och bäver att synas i det osteologiska materialet, 
tillsammans med ett stort antal mindre djurarter. 
En utomordentligt intressant, men för närvaran-
de omöjlig fråga att besvara är: varifrån kommer 
dessa människor? Den vanligast företrädda hypo-
tesen och kanske den mest sannolika hittills är 
att renjägare följde den vikande isranden norrut, 
inom den krympande, arktiskt-alpina zonen. 
Isens snabba avsmältning och den därmed accele-
rerande tillväxten av björk-tallskogen på bekost-
nad av tundravegetationen, ger en bild av en tids-
mässigt kort period med nämnda förutsättningar. 

Om man räknar på siffror, baserade på det 
finiglaciala skedets recessionslinjer samt avstån-
det från mellansverige upp till Lappland, så inne-
bär det en förflyttning på ca 40 km/generation, 
dvs någon egentlig »invandring» av mesolitiska 
fångstmän och renjägare behöver inte föreligga 
utan lika gärna en knappt märkbar förskjutning 
av den årliga migrationscykeln mot norr. 

En annan, teoretiskt tänkbar väg är från is-
havskusten i norr. Här fanns vid denna tid Kom-
sakulturens uppbärare bosatta vid Varangerfjor-
den och intilliggande vikar och öar. Att de här 
relaterade tidiga dateringarna skulle kunna ha 
med dessa havsstrandbundna fångstmän att göra 
är dock knappast troligt. Därtill är avstånden 

Tabell 1. 

Nr 

St 7057 
St 7058 
St 7059 
Lu 1567 
St 5190 
St 5191 
St 5193 
Lu 1578 
St 7709 
Lu 1566 
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R-nr, sn BP datering 

125 Asele (a Jo - ~8360 ± 230 
125 Asele 1;,./7555 ± 100 
125 Asele 5','i f'""""'(.1760 ± 100 
553 Vilhelmina !.;z. 8180 ± 80 

79 Jörn lo 3 _ 8160 ± 110 
79 Jörn I 7885 ± 300 
79 Jörn '3,7.. + .k-li8040 ± 100 

190 Vilhelmina 7070 ± 75 
181 Dorotea >5",1-7715 ± 115 
180 Vilhelmina<e.51 8830 ± 110 

St = Laboratoriet för isotopgeologi, NRM, 
Stockholm, Lu = Laboratoriet för C 14-datering, 
Kvartärgeologiska avdelningen, Lund. 

alltför långa. bet är möjligt att vissa faktorer kan 
ha initierat en förflyttning över de frilagda pass-
trösklarna och ner över fjällmassiven mot lägre 
liggande marker, men därom vet vi idag ytterst li-
tet. 

I finska Lappland och trakterna vid Kemi älv 
finns det dock spår av tidiga bosättningar (Car-
pelan 1975:16ff). En boplats vid Lamminvaara i 
Rovaniemi har daterats till ca 5 .500 f Kr. Vidare 
finns den utomordentligt intressanta Lehtojärvi-
skulpturen, ett älghuvud. Den tillvaratogs i 
Rovaniemi, i en kärråker, och kunde dateras till 
ca 6 .000 f Kr. Bottenvikens strandkontur var då 
betydligt mer indragen i landet med djupt flikiga 
vikar och ett mer uttalat skärgårdslandskap. Den-
na samtidighet med våra hittills anspråkslösa kol-
dateringar är intressant, såtillvida att den möjlig-
gör en diskussion om kontakten mellan »sydliga» 
och »östliga» befolkningsgrupper på Nordkalot-
ten. 
Slutligen, ett utmärkt sätt att forska vidare om 
dessa tidiga nedslag i norrlandsarkeologin är att 
vara uppmärksam på våra möjligheter att ta se-
rier av kolprover i gropar, härdar och andra kon-
struktioner i anknytning till kvartsmaterial och 
benkoncentrationer. Vi måste i första hand få 
fler dateringar och knyta dessa dateringar till 
fångstkulturens lämningar. Vidare arbeta med 
pollenanalyser av diagram från området, för att 
få bättre lokalkännedom om floran och på så 
sätt placera dessa mesolitiska jägare i sin riktiga 
livsmiljö. Genom sådana arbetsinsatser ökar våra 
kunskaper om detta tidiga skede i Norrlands 
postglaciala historia. 
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En samisk grav från 1300-talet vid Gäutavardo 
Inger Zachrisson 

Abstract 
The Saami grave from Gäutavardo in Tärna parish, Lapland, was discovered in 
1923. Its grave goods has formerly been dealt with, and dated to the 14th Century. 
A C-14 date to 1360-1540 has been obtained on birch bark from it. In 1980, the 
skeleton anda part of the birch bark cover came to light in the Museum of National 
Antiquities. Some new facts about the grave goods are presented, and other early 
Saami graves discussed. 

Vid vägbygge 1923 påträffades en samisk grav 
på fjället Gäutavardo i sluttningen ned mot sjön 
Gäutajavrie (Gäutan), vid Forsbäck i Tärna soc-
ken, Lappland. 

Så här skriver landsfiskal K J Lundberg i Tärna 
i det brev till Historiska museet som han den 3 
mars 1923 sände in tillsammans med bl a »ske-
lettdelar och ett hornskaft» (Lundberg 1923; jfr 
Hallström 1924:802). 

»Vid stentagning för arbetande af väg emellan 
Laxnäs, Tärna socken, och Slussfors i Stensele 
socken anträffades i sk Guttuberget i närheten 
af Forsbäck skelettet, liggande som det syntes på 
rygg och i en af människor murad graf, hopsatt 
af stenhällar, så placerade att stenhällarna i en 
fyrkant runt om ställts å kant, stödda af kuller-
stenar, och deröfver på flaten en större stenhälla. 
Hufvudet och benen voro omvirade af näfver, 
som syntes vara hopsytt. De delar af skelettet, 
som funnits, insändas härmed, men flere ben fin-
nas nog qvar äfvensom, om de kunna återfinnas, 
en del tänder, som ramlat bort under arbetet vid 
tillvaratagandet. Emellertid kan vidare undersök-
ning icke ske, förr än snön tinar bort och den 
hårda kälen upptinat, i annat fall äfventyres, att 
det som finnes qvar förstöres. - - -
Grafven, som anträffades af arbetare i vägbyg-
get, är belägen i lutningen mot söder, ungefär 3 
meter från gamla vägen (ödesbygdsvägen) och 
omkring 3 a 400 meter öster från Forsbäcks gam-
la by. Utseendet i öfrigt kan ej, på grund af snö, 
nu nogare angifvas. Troligen är skelettet efter 
någon lapp, begrafd på lappsk sed.» 

Ytterligare några föremål skänktes till museet 
av seminarielärarinnan Engla Ringström i Umeå. 
Hon skriver att platsen ligger »omkr 1 mil nedom 
kyrkplatsen på sydsidan av ett berg, sydöst om 
Forsbäcks gård. Kom att gå förbi där och såg då 
dessa föremål ligga ovan jord.» (Ringström 1923). 

Graven efterundersöktes av Gustaf Hallström, 
troligen 1926, från vilket år två fotografier av 
honom är tagna på platsen. Graven låg som syns 
på fig 1 i den branta sydslänten inte långt från 
den dåvarande stranden (sjön är nu reglerad). 

Fig 2 visar stenkistan. 
Gravgåvorna har beskrivits och näver från gra-

ven C 14-daterats till 500 ± 90 B.P. (ej kalibre-
rat), dvs 1360-1540 e Kr (St nr 759; Manker 
1961:97, Zachrisson 1976A:120f m fl, 1976B, 
1978). I samband med uppordning och doku-
mentation av osteologiskt material 1980 på His-
toriska museet har skelettet kommit fram, lik-
som ett större sjok näver från graven. Den har 
fått förnyad aktualitet i och med att skelettet nu 
kan bedömas. övre delen av det är väl tillvarata-
get, t o m knäskålarna, däremot inget av fotparti-
et. Skelettet är mycket välbevarat. På kraniet 
finns tom en rest av skinn kvar (se fig 1,4 hos 
A Madrid). Den döde var en ca 25-årig man (se 
vidare hos A Madrid). 

Graven är den hittills äldsta kända typiskt sa-
miska graven inom Sveriges gränser. Jämförelser 
skall nedan göras med andra samiska gravfynd 
från Sverige och Norge. Fynd av jämförbara sa-
miska gravar saknas däremot i Finland (jfr Storå 
1971). 

Först skall dock föremålen från Gäutavardo-
graven presenteras. Vissa nya aspekter kan läggas 
på dem. 

Gravgåvorna 
Av gravens elva föremål är två av brons och fem 
av järn. Bronsföremålen utgörs av ett ringspänne 
och ett tresidigt bleck. 

Ringspännet har flat, sluten ram (öppningen 
som syns på fotot är en skada; jfr Zachrisson 
1967 A:42 f, 120). Det är av en vanlig medeltida 
typ, som finns from 1200-1300-talet. Ovanlig 
är däremot spännets dekor: tre rombiska plattor 
av en tennblylegering är symmetriskt utplacera-
de på ringen, som däremellan är prydd med 12 
otydbara bokstavstecken, tre på varje del av ra-
men. Bland jordfynden från Lund finns liknan-
de enkla ringspännen med otydbara tecken 
(Blomqvist 1947:134, fig 18, 22:5). 

Ett helt nytt resultat av största intresse är att 
de två bronsföremålens läge i graven nu kan be-
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Fig.l. Fyndplatsen vid sjön Gäutajavrie. Mannen till vänster markerar fyndplatsen. 
Foto: Gustaf Hallström 1926. ATA. 

Fig.2. Stenkistan. Foto: Gustaf Hallström 1926. ATA. 
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Fig.3. Föremdlen frdn graven. Skala 1/1. Foto: Nils Lagergren, Gunnel Jansson 1980. ATA. 



140 

stämmas genom de tydliga avfärgningar de läm-
nat på skelettet. Ringspännet har legat mot hu-
vudet, närmare bestämt uppe på hjässan, vänster 
om mitten (se fig 4 hos A Madrid). Det är troligt 
att det varit fästat vid en huvudbonad, som den 
döde hade på sig när han blev innesluten i den 
näversvepning som landsfiskalen omnämner. Det 
pekar på att mannen varit klädd i sin dräkt vid 
gravläggningen. Att svepa liket i näver är ett sa-
miskt gravskick. - Uteslutet är dock ej att spän-
net lagts ner som en gravgåva, ovanpå huvudet, 
eller att det varit fästat på tex ett hopvikt plagg, 
som tjänat som huvudgärd. Uppgifterna om att 
huvudet varit omvirat av näver, som tycktes vara 
hopsytt, gör dock det senare mindre troligt. 

Andra indirekta belägg för att samer i äldre 
tid vid gravläggningen burit sin klädedräkt under 
(näver-)svepningen finns från såväl Sverige som 
Norge. I de fall då förutom näver, bältespännen 
och andra dräkttillbehör påträffats bör så ha va-
rit fallet. 

Från öst och väst importerade ringspännen ut-
märker såväl samiska offerplatser som många sa-
miska gravar från Sverige, Norge och Finland 
(Serning 1956A, Zachrisson 1983). I Finnmark 
och Nord-Trams, den utpräglat samiska delen av 
Nordnorge, utgör ringspännen nästan hälften av 
alla fynd i de samiska gravarna från tiden ca 800-
1200 (jfr nedan). De är där också exklusiva för 
detta gravskick och finns alls ej i de norsk/nor-
diska gravarna (Reymert 1980:13). De borde 
därför även för nordsvenskt material kunna an-
vändas som en samisk indikation. 

Ringspännena var ursprungligen en typ av 
dräktspänne, som ingick i den nordeuropeiska 
dräkten och under medeltid framför allt använ-
des till att fästa ihop sprundet i halsen på skjor-
tan. Arkeologiska undersökningar visar att ring-
spännen av samerna i äldre tid kunde användas 
på andra sätt: i deras gravar har de påträffats vid 
bältet, i en läderrem mm (Zachrisson 1984A). 
Spännetypen har levat kvar i den typiskt samiska 
söljan (Fjellström 1962A:128-136, 1962B: 
Pl 7:1---6). 

Det andra bronsföremålet i Gäutavardograven 
är ett stycke tjockt bleck. Alla kanter är avklipp-
ta till en oregelbunden figur. Bronsen har lämnat 
en avfärgning på ett av revbenen strax till vänster 
om ryggraden. Blecket kan ha legat löst i en kolt. 
I kolten brukade samerna under historisk tid för-
vara smärre ting. 

Gravens järnsaker utgörs av ett runt föremål, 
en spik och tre obestämbara fragment (fig 3:8, 
10, 4, 11, 12). 

Det runda föremålet består av dubbla järn-
skikt, inböjda längs ytterkanten i kraftig vinkel. 
Det kan röra sig om en infattning. Den inåt lu-
tande kanten är strierad. Mitt på föremålet finns 
ett hål, troligen för att nita fast det hela. Detta 
hål har en större vidd i det inre blecket än i det 
yttre. 

Det största järnföremålet är en plan skiva, 
som är avbruten i kanterna, med brottytor runt-
om. Ett av rost impregnerat trä(? )stycke häftar 
vid ytan. Järnfragmentet fig 3: 12 hör eventuellt 
till samma föremål. 

Ett föremål i graven är av ben, tre av horn (be-
stämningar av E Iregren). - Kamfragmentet av 
ben (fig 3:6) utgörs av ändpartiet till en samman-
satt dubbelkam med konkav ändskiva och dub-
belskena. Kamtypen kan genom sin förekomst i 
daterbara lager i Lund, Uppsala och Nyköping 
dateras till 1300-talet (Blomqvist 1942:158 f, 
fig 73, Broberg & Hasselmo 1981: typ 6b, 72f, 
74, 79f). Medeltida kammar har bla också på-
träffats i förmodligen samiska gravar i Norge, 
tex i Skrevik i Tysfjord (Gjessing 1927:29). 

Det cylindriska, genomborrade föremålet av 
horn (fig 3 :7) är kolven till en klumppil, dvs en 
trubbig pil(spets). Med sådana jagade man fram-
för allt ekorre, vars grå vinterpäls - gråverk -
var en synnerligen eftertraktad vara i hela 
Europa. Det var en skattepersedel i norra Sverige, 
och redan vid 1300-talets början en betydande 
handelsvara från Norge till England, nämnd i de 
norska tullförteckningarna. Otroliga mängder 
exporterades från Fenno-Skandia. 

Detta är den första medeltida kolv som kun-
nat identifieras från norra Sverige. Samtidigt 
kunde tre stycken, bättre bevarade och mer ar-
betade, påvisas från norra Norge, varav två är da-
terbara till 1000-1100-tal (Zachrisson 1976B: 
117-120). Kolven från (}äutavardo bör ha lagts 
ner i graven tillsammans med en båge. (Om fyn-
den av tidiga samiska sådana, se senast Edgren 
1981 med där anförd litt.) I samiska gravar vid 
Varanger i Nordnorge (se nedan) har både pilar 
och bågar bevarats. 

Det långsmala hornföremålet (fig 3:5) kan ha 
prytt handtagsdelen till bågen. Det har tidigare 
tolkats som skaftliknande eller ett skedskaft 
(Hallström 1924:802, Manker 1961:97, 
Zachrisson 197 6A: 43). Dess ena hälft har en ele-
gant ornamentik med trekanter och parallella 
linjer. Mönstret är ifyllt med harts. Längst ut på 
baksidan är föremålet här blanknött. Den ytters-
ta änden är sekundärt avskuren: mönster och 
kantlinjer slutar biint. Ornamentiken är snarlik 
den på ett skedskaft från handelsplatsen vid 
Kyrkbyn i Piteå socken, daterbart till 1300-talet 
(Lundholm 1978:fig 100). 

Föremålet avslutas i den andra änden med ett 
urtag ( ev ursprungligen ett hål). Denna del är 
mycket nött. Vid närmare studium, framför allt 
i snedbelysning (se fig 4), framgår dock att före-
målet ursprungligen varit symmetriskt, med in-
svängt mittparti och ornamentiken- upprepad på 
bägge sidor härom. Detta har tidigare påpekats 
(i SHM Bilagor ... av Hallström?) men inte beak-
tats: »Orneringen synes ha varit fördelad på tre 
zoner, av vilka de båda yttre torde ha visat sam-
ma mönster. Föremålet synes ha varit något sma-



lare vid mitten. Till 2/3 av längden starkt an-
frätt.» Den nötta halvans ornering kan fortfaran-
de skönjas svagt. 

Det fjärde föremålet (fig 3:2) är likaså av horn 
och har hittills med tvekan benämnts väskbygel 
(senast av Zachrisson 1976A:45). Mot detta ta-
lar dock flera saker. Föremålet har »flygplans-
vingeformig» genomskärning, är jämnbrett och 
lätt böjt i längdriktningen, i stället för att som 
kända medeltida samiska väskbyglar vara sväng-
da och plana. Längs ena långsidan finns tre hål, 
ej symmetriskt utplacerade. Därtill finns ett fjär-
de större hål i ena änden. Detta hål har slitspår, 
däremot ej de andra. Alla hålen är betydligt stör-
re på föremålets konkava sida, således troligen 
gjorda därifrån. Den konvexa sidans ena ände 
har yttäckande, fina parallella linjer inristade. 
Bägge kortsidorna avslutas med en tapp. Inte hel-
ler detta föremål går alltså att bestämma. Kun-
skapen om samiska redskap och dräkttillbehör 
från tiden före 1600-talet är ytterst ofullständig. 
Av de tre hornföremålen i Gäutavardo-graven 
har alltså endast ett kunnat bestämmas. 

Ett »stycke näver, dubbelvikt och utefter ena 
kanten hopsydd med tagel(?)-tråd» sändes in av 
Engla Ringström (se SHM Bilagor ... ). Det bör va-
ra det på fig 3:9 avbildade. Det är omvikt, ihop-
sytt med sentråd, avskuret till en spets, prytt 
med en linje längs ena kanten, och har en sned-
remsa längs utsidan. Formen och den plana ytan 
talar för att stycket kan vara spetspartiet till en 
knivslida. Detta stycke näver är påfallande kraf-
tigt och välbevarat, ej alls jämförbart med det 
övriga nävret i fyndet. 

Några mindre stycken näver av olika tjocklek 
(från svepningen?) har delvis använts till C 14-
analysen. 

Det skulle vara till stor hjälp om vi visste nå-
got om föremålens läge i graven. Troligt är att 
de ting som K J Lundberg skickade in tillsam-
mans med skelettet låg i omedelbar anslutning 
till det. Som redan nämnts är övre delen av ske-
lettet väl tillvarataget, tom knäskålarna, där-
emot inga av fotpartiets ben. De tre föremål som 
låg kvar (kolven, »bygeln» och »knivslidan») och 
senare tillvaratogs av Engla Ringström, bör ha 
legat närmare kistans sidor, eller vid fotändan, 
täckta av snö - annars borde Lundberg, som till-
varatog även små metallfragment, ha sett dem. 

Näversjoket 
På Historiska museet framkom 1980 förutom 
skelettet också ett större sjok näver, 34x28 cm 
stort, intaget som ett preparat med vidhängande 
markmaterial (fig 4). Det måste tillhöra de »stör-
re stycken hopsydd och hopflätad näver» som 
skickats in av landsfiskal K J Lundberg (se SHM 
Bilagor ... ). Sjoket bestod av flera näverstycken, 
lagda i korsande riktningar och lätt förskjutna så 
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Fig.4. Ett parti av de näverstycken med påsydda näver-
remsor som den döde vilat på. Foto: Gunnel Jansson 1980. 

att bredden ökades. Tvärs över löper rester av 
några ca 0,7 cm breda remsor, likaså av näver, 
med de små sömhålen kvar, men inte tråden. 
Ytterligare rader av sömhål visar att flera remsor 
varit påsydda. 

1980 undersöktes näversjoket på Tekniska 
institutionen vid Riksantikvarieämbetet och 
Statens historiska museer av dess expert på trä, 
Lars-Uno Johansson, och mig. De olika näver-
skikten visade sig vara mycket tunna. »Bäd~en» 
av jord innehöll rötter och mycket sten, framför 
allt glimmer. Den bör ha legat under den döde. 
Helt uteslutet är det dock ej att det rör sig om 
ett parti av den näver som täckt den döde. I så 
fall skulle jord, rötter och sten ha legat överst i 
stenkistan vid upptäckten. Inte bara det översta, 
synliga näverskiktet, utan också de undre har på-
sydda näverremsor. Nävret ger intryck av att här-
röra från något med ursprungligen annan funk-
tion, som sekundärt har använts i graven. 

Enligt den första beskrivningen av graven var 
den döde svept i näver, som också var sydd kring 
huvud och händer. Att svepa den döde i näver 
och därvid sy särskilda »fodral» kring huvud, 
händer och fötter, är ett välkänt samiskt grav-
skick. Näver kunde också användas som underlag 
i en kista eller ackja, liksom i själva graven (se 
Manker 1961:191 m fl samt nedan). 

Näver påträffas inte sällan i gravar från äldre 
tid. I åtminstone två av båtgravarna i Valsgärde 
hade båtarna täckts med mattor av björknäver, 
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hopsydda av näverstycken i två- eller flerdubbla 
lager (Arwidsson 1942:106ff, jfr 1954:107-
112). Arwidssons hypotes är att de härrör från 
tältdukar, liknande dem som är kända från sa-
mojeder, ostjaker och tunguser från nyare tid. 
Några smärre stycken näver som täckte olika fö-
remål i dessa båtgravar var dekorerade med långa 
näverremsor. Arwidsson påpekar att nävern bru-
kade kokas för att bli smidig och stark. 

Till de olika exempel på näver i gravar som 
Arwidsson anför kan läggas en grav från ca 1200 
i Skara (Schnell 1965:275f), där den döde vilade 
på en bädd av näver och var täckt av ännu ett la-
ger näver. över ett lik i en 1400-talsgrav i en 
mosse i Nordnorge, i Skjoldehamn på Andöya i 
Troms, låg ett lager näver (Gjessing 1938:29). 
De döda på det till 1000-talet daterade gravfältet 
vid Vivallen i Funäsdalen i Härjedalen tycks ge-
nomgående ha varit svepta i näver (Hallström 
1,944). Det rör sig säkerligen om samiska gravar. 
- I inget av ovanstående fall finns dock belägg 
för att nävern varit sydd. 

Näver tas bäst från björkarna inom barrskogs-
området när'dessa savar på vårvintern. Den har 
såväl fukt- som värmeisolerande egenskaper. Sa-
merna i Sverige och Norge kunde använda stora, 
hopsydda näverskivor till att täcka sina kåtor. 
Näver var under medeltiden det vanligaste tak-
täckningsmaterialet i hela Norden med undantag 
för Danmark. Det var en viktig handelsvara. I 
Norge användes det även som betalningsmedel. 
I såväl Sverige och Finland som Norge var det en 
skattepersedel, beräknad efter vikt (se Valonen 
1967 :452-455). 

Datering 
C 14-dateringen av näver från Gäutavardo-graven 
anger åldern 500 ± 90 B.P. Så sena C 14-värden 
är dock alltid osäkra. Kammen och spännet i gra-
ven torde kunna dateras till 1300-talet, möjligen 
också det långsmala hornföremålet (se ovan). 
Graven har ansetts vara »högst 500 år gammab> 
(Manker 1961:97), respektive daterats till 1300-
talet (Serning 1956B:3). En datering till detta år-
hundrade är trolig. 

Samiskt förkristet gravskick 
Förkristet gravskick levde kvar hos samerna till 
långt in på 1700-talet. De äldsta skrivna källorna 
härom är de anteckningar som präster och mis-
sionärer gjorde under 1600-talet (se sammanställ-
ningen hos Manker 1961:37-53). Samerna be-
gravde sina döda ute i vildmarken. Kroppen svep-
tes noga, vanligen i näver, ibland i skinn (Bäck-
man 1978:30). Den lades sedan utsträckt och på 
rygg i jorden eller i en klippskreva, och täcktes 
som skydd mot vilda djur. Ibland placerades den 
i en ackja eller en urholkad stock, även då svept. 

Botten och sidorna i graven kunde kläs med fla-
ta stenhällar, som gjorde den lik en stenkista el-
ler ett underjordiskt förvaringsutrymme av den 
typ vari samerna förvarade kött, fisk och mjölk. 
De gravar som grävdes var dock ej djupa. Från 
östsamiskt område finns belägg för gravar ovan 
mark, förmodligen betingade av klimatet (Storå 
1971:104-111, Bäckman 1978:30). Det är där-
emot ej känt om samerna tidigare hängde upp si-
na döda i träd eller tillämpade någon annan form 
av begravning högt ovan mark, på en plattform 
tex, som är känt från Sibirien (Bäckman 1978: 
32). 

Gravgåvor lades ner, framför allt den dödes 
personliga föremål, som han hade brukat, jämte 
föda och andra nödvändighetsvaror. Den äldsta 
kända anteckningen härom i skrifterna finns hos 
Niurenius (före 1645), som tar upp »elddon, bå-
ge och pilar». I de följande skrifterna nämns 
framför allt yxan, jämte elddon, kniv mm. Det 
ovan sagda gällde männen. Kvinnorna fick med 
sig sysaker, som sax och nål (se Manker 1961: 
37-53). 

Jämförbart arkeologiskt material 
Gäutavardo-gravens kombination av gravgåvor 
saknar hittills motsvarigheter. Inga likheter finns 
tex med de till 1500-talet daterade klippgravar-
na från Abelvattnet i Tärna socken, som var be-
lägna vid samma vattensystem (Umeälvens), 31 
km härifrån (Norrman 1969:211-236; jfr 
Manker 1961:160ff, Zachrisson 1976A:117 
m fl). Enligt traditionen hade flera människor 
samtidigt drunknat i Abelvattnet och därför, 
mot vanligheten, begravts tillsammans i två intill 
varandra liggande grottor. 

I den västra grottan låg två långsmala benföre-
mål, som tolkats som textilredskap och därvid 
benämnts skälstickor, vid ett kvinnoskelett, och 
en järnyxa av medeltida typ vid ett mansskelett. 
I den östra var minst fem individer gravlagda. 
Skeletten av två av dem, en man och en kvinna, 
låg kvar i ursprungligt läge. Invid det förra på-
träffades en järnyxa och två knivar, varav en 
med hornskaft, intill det senare ett långsmalt 
benföremål, ett föremål av horn och fyra mäs-
singsringar. I grottan fanns också fragment av 
eldstål och ett stycke flinta, en näverask och 
däggdjurs- och fiskben (Norrman 1969:224f). 

De tre långsmala benredskapen saknar kända 
paralleller. De bör ha haft samma funktion. De 
är kraftigt nötta i ändarna, vilket knappast kan 
ha uppkommit vid textilt arbete (jfr Zachrisson 
1976A:59f). Det är i stället möjligt att de an-
vänts till att fläka näver av träden eller bearbeta 
skinn. 

De mest omfattande arkeologiska undersök-
ningarna av äldre samiska gravar har skett i nor-
ra Norge, vid Mortensnes i Finnmark, på Var-



angerfjordens norra strand. Ett område med 199 
samiska gravar har undersökts (Nordvi 1853, 
Solberg 1909, Kleppe 197 4, 1977). Strandvallen 
är här täckt med stora stenflak, som har tjänat 
till gravhällar i stenkistor, eller bland vilka de dö-
da lätt har kunnat läggas ner. Gravarna är från 
hela den period som i Norge benämns samisk 
järnålder: Kr f-1700 (se Kleppe 1977). 

De döda vilade i ungefär öst-västlig riktning 
med huvudet i öster. Många gravar bestod av sex 
stenhällar: en under, en över, och en på var sida 
om den döde. Andra utgjordes av stenklädda, 
med stenar övertäckta gropar. Bland genomgåen-
de drag kan nämnas att huvud, händer och föt-
ter var täckta av flera lager näver, som sytts sam-
man med sentråd, medan övriga delar av krop-
pen endast var svepta i näver. Av gravgåvor kan 
nämnas pilar, fiskkrokar, skidor, stavar, spjut, 
bågar, elddon, matvaror etc. 

Nordvis undersökningar visar också var i gra-
ven den dödes jaktredskap varit nedlagda. Om 
endast pilar och fiskkrokar lagts ner återfanns 
de alltid vid den dödes vänstra sida, vid handen. 
Om flera jaktredskap var nedlagda låg de ovan-
nämnda på höger sida och de andra på vänster. 
I de gravar där trä bevarats, har också delar av 
bågen påträffats. 

Bland gravfynd från Finnmark och östra 
Troms från tiden 800-1200 har 25 samiska gra-
var urskiljts (Reymert 1980:105). Det är skelett-
gravar, i stenskravel eller under eller vid en stor 
sten eller i en grotta. I dem har påträffats en 
fingerring och ett ringspänne av silver, ringspän-
nen och andra övervägande östliga importföre-
mål av brons, en kniv och fragment av järn, pil-
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spetsar av ben, knivskaft av horn, samt näver. 
I Urvika i Tysfjord kommun i Nordland har 

en samisk 1000-1100-talsgrav undersökts. Grav-
gåvorna utgjordes av ett ringspänne och en fing-
erring (Gjessing 1927 :29). Skelettet har osteolo-
giskt bestämts som samiskt (Schreiner 1935:5). 
Andra gravar av samisk karaktär i Tysfjord inne-
höll tex östliga föremål från sen vikingatid eller 
äldre medeltid (Gjessing 1927:32). - En båtgrav 
vid Bodö, vars skelett osteologiskt bedömts som 
samiskt, har likaså tolkats som samisk (Stenvik 
1979). 

Det samiska kulturområdet har i äldre tid 
sträckt sig långt söderut på den skandinaviska 
halvön (se tex Farbregd 1980). Vår kunskap om 
gravskicket inom sydsamiskt område under äldre 
medeltid och dessförinnan är dock ännu obetyd-
lig, delvis beroende på brist på undersökningar, 
delvis på att gravarnas etniska tillhörighet är svår 
att' avgöra (set ex Ambrosiani m fl 1984, Skjöls-

-vold 1979, Selinge 1979, Zachrisson 1984B). 
Om den etniska tillhörigheten för graven från 

Gäutavardo kan sammanfattande sägas följande: 
graven har med arkeologiska metoder kunnat 
påvisas vara samisk genom gravskicket (stenkista, 
näversvepning). Härför talar likaså att det rör sig 
om en 1300-talsgrav med gravgåvor, dvs med 
förkristen prägel. De tre hornföremålen i graven 
är av förmodligen samiska typer, och ett av dem 
är försett med en karakteristisk samisk ornering. 
Graven var slutligen belägen inom sydsamiskt 
område i en trakt som inte koloniserades förrän 
på 1800-talet (se Egerbladh 1972:57f). 
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The Saami Skeleton from Gäutovardo 
A[fonso Madrid 

Abstract 
The study of osteological remains discovered during archaeological excavations is of 
great importance. This material provides an excellent source of information on past 
human groups, individuals and populations - and constitutes our only real bio-
logical link with past populations. Bone tissue is sensitive to growth regulators, to 
mechanical stresses, to nutritional intake, and to many diseases. 

Skeletal findings from the Saamis people are very scarce in Scandinavia. There-
fore, the Same from Gäutavardo is of great interest. The skeleton was measured and 
analyzed for the following purposes: age at death, sex, measurements of size and 
shape, stature, paleopathologies. Cultural notes and a survey of ancient reports 
about Saamis is also given. 

General Description 
The skeleton from Gäutavardo (Inv. nr 17 316 
SHM) is one of the best preserved of this popu-
lation which dates from the late Scandinavian 
Middle Ages (A.D. 1250-1500). The skull with 
present Sutura metopica persistens is brachyce-
phalic (breadth/length index: 81.7) and hasa 
uniform, well preserved cortex (Fig. 1). The right 
parietal bane is perforated by a large irregular 
hole (Fig. 2). Pseudopathology could be the 
cause of this bone destruction, but it must be 

Fig.l. Caluarium in Norma Ftontalis, showing Sutura 
metopica persistens and Saami features. i.a low and 
broad shape, sharp orbital and low nasal apertures. 

borne in mind that »many pathological condi-
tions will result in weakened bone tissue that 
may deteriorate more rapidly after burial than 
adjacent normal bone. Thus, destruction of bone 
tissue by components of the soil does not mean 
that a such abnorma! banes represent only 
pseudopathologies» (Ortner and Putschar 
1981 :44). 

The postcranial skeleton is in good condition 
but some banes are missing: the tibia, fibula, 
scapula, vertebrre, carpal, metacarpal and other 
tarsal bane (Figs. 3a, b, c, d). This is probably 
due to the find circumstances. 

A green discoloration is present on the left 
side of the vertebrostemal region (first 7 ribs), 
indicating contact with local contamination. 

Fig.2. Caluarium in Norma Lateralis dexter, showing a 
large irregular hole. Pseudopathology is the probable 
cause of bone destruction. 
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Fig. 3a. Ulna and radius sinister. 
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Fig.3b. Ulna and radius dexter. 



Fig.3c. Femur dexter (above) resp. sinister. Details proximal ends femur where caput femoris and 
fused proximal epiphyses can be seen. 
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Fig.3d. Tibia sinister. 
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Conditions in the ground immediately adjacent 
to a specific bone may produce marked changes 
in bone preservation, e.g. copper (the main com-
ponent of bronze) ornaments buried with an in-
dividual can greatly enchange the preservation 
of bones in their immediate vicinity. Like the 
costre the skull of Gäutavardo shows a well 
marked discoloration of the left area of both 
frontal and parietal bones, which also bears wit-
ness toa long contact with a bronze object (Fig. 
4). 

Measurements 
Measurements were taken of both the skull and 
the postcranial skeleton. Calipers, Hinge (spread-
ing) type and Sliding, as well as an osteometric 
board were used. Tables 1 and 2 show the results. 

Fig.4. Calvarium in norma verticalis. The left part-ial 
and frontal bones present green discolouration. This 
indicates a contact with metal objects. 

Age Determination 
A complete permanent dentition was originally 
presented in the jaws (with the exception of 2 1) 
including the third molars (Ubelaker 1978). The 
attrition of most teeth is only slight, limited to • 
the enamel. The sutures of the crariial vault show 
signs of obliteration (Vallois 1937, Necrasov et 
al. 1966, Masset 1971). There are no signs of 
senile changes in the postcranial skeleton 
(Stloukal et al. 1975), instead traces still remain 
of epiphyseal junction at the proximal parts of 
both radii and ulnre and the sternum is not fused 
in its parts of manubrium/corpus (Krogman 
1978 :37, Bass 1971: 90). 

According to these findings it seems most 
probable that the deceased was a young adult 
aged about 25-30 years. 

Sex Determination 
The sex has been determined according to the 
features of the skull and the postcranial skeleton. 
The glabella, the arcus superciliaris protuberan-
tia occipitalis externa and the occipital muscular 
relief (Fig. 5) are moderately marked (Ferem-
bach et al. 1978). As in the postcranial skeleton 
the secondary sexual features of the pelvis indi-
cate a male (Ferembach et al. 1978). According 
to these features the remains belong to a man. 



Table 1. Individual Measurements and Indices. 
Craniometric Dimensions. All measurements are 
in mm. (Numbers in brackets indicate the tech-
nique of Martin and Saller, 1959.) + The point 
Euryon is altered by bone destruction. 

Brain Case 
Maximum skull length (1) 
Maximum skull breadth (8) 
Basi-bregmatic height (17) 
Length of Foramen Magnum (7) 
Breadth of Foramen Magnum (16) 

Facial Skeleton 
Basion-prosthion length (40) 
Nasion-gnathion height (47) 
Nasion-prosthion height (48) 
Upper facial breadth (43) 
Inner orbital facial breadth ( 43:1) 
Biorbital breadth (44) 
Maxillary breadth (46) 
Anteriointerorbital breadth (50) 
Orbital breadth (left) (51.sin) 
Orbital height (left) (52.sin) 
Palatal length (62) 
Palatal b-readth (63) 

LowerJaw 
Condylar breadth (65) 
Angle breadth (66) 
Chin height (69) 
Ramus breadth sin. (71:1) 

Cranial Indices 
Breadth-length index 
Length-height index 
Cranial Module 

(8/1.100) 
(17 /1.100) 

(1+8+17) 

Breadth-height index 
Foramen Magnum-index 

3 
(17 .8/100) 
(16/7 .100) 

175 
(143)+ 
118 

40.5 
32.5 

91.0 
113 

67.5 
106 

99.0 
96.5 
91.0 
23.5 
40.0 
35.0 
42.5 
41.0 

115.5 
114.5 

23.0 
34.5 

81.71 
67.42 

145.33 

82.51 
80.24 

Indices Mandibule 
Bi:eadth Index (66/15.100) 99.13 

Estimation of Stature 
The stature was estimated by means of regression 
formulre provided by Trotter and Glesser (1952, 
1958) and Telkkä (1950). The length of the 
femur sinister (sin.) was used since it can be 
stated as a »general rule that in no case should 
lengths of upper limb bone be used in the esti-
mation of stature unless no lower limb bone is 
available» (Trotter and Glesser (1958:120). 

According to Trotter and Glesser the height 
was calculated as 156 .42 cm and according to 
Telkkä as 156 cm. To sum up, the Saami from 
Gäutavardo was a young adult man about 156 
cm tall. 

Table 2. Postcranial measurements. 

Humerus (dx) 
Maximum length (1) 291 
Epicondylar breadth (4) 54.5 
Maximum diameter in middle 

of the epiphysis (5) 21.5 
Minimum diameter (6) 15.0 

Radius (dx) 
Maximum length (1) 220 

Ulna (dx) 
Maximum length (1) 222 
Physiological length (2) 196 

Femur (sin) 
Maximum length (1) 390 
Physiological length (2) 388 
Vertical diameter of caput 

femoris (18) 44.5 
Epicondylar breadth (21) 77.0 
Sagittal diameter of middle 

of diaphysis (6) 28.0 
Transverse diameter of middle 

of diaphysis (7) 24.5 
Sagittal diameter of caput 

femoris (19) 44.5 
Robusticity index (6+7 /2.100) 13.5 
Index pilastricus (6/7 .100) 115.0 

Paleopathology 
The possible presence of a metastacit tumor in 
the maxilla of the individual from Gäutavardo 
has been pointed out by me (Madrid 1982), even 
if the diagnosis must be considered inconclusive 
because discovery of malignancy in dry bone 
specimens is difficult and limited (Cassidy 1977, 
Soulie 1981, Ortner and Putschar 1981). 

Paleopathology is severely limited as regards 
diagnosis of each distinct neoplastic process, be-
cause histological sections and biochemical data 
are not available for dried bone specimens (Stein-
bock 1976:316). 

The maxilla is of normal size and shape with-
out evidence of abnorma! swelling. 1 I, 1 C, 11 , 
12 , C1 are missing, but the condition of the 
tooth sockets indicate postmortem loss: 2 1 was 
probably congenitally missing. Clinical experi-
ence suggests that congenital absence especially 
cancerns the following teeth in Saamis: 12 , PM2, 
M3 in both jaws (R. Selmer Olsen 1949:81). The 
body of the left palatine process (Processus pala-
tinus maxillre) displays a »well formed» and 
striking foramen. The lesion penetrates the 
lingual and oral surface, and three quarters of 
the hard palate has been destroyed (Figs. 6a, b). 



Fig.5. Caluarium in norma occpitalis. 

The anterior right tooth sockets are in good con-
dition. The socket of the left canine, first pre-
molar and second premolar are little affected 
lingually and inferiorly. 

Radiographic study of the bane reveals a large 
unilateral area of cancellous bane destruction in 
an irregular pattern extending posteriorly from 
the region of the incisive fossa. • 

The surface of the maxilla and mandible (Fig. 
7 ), except at the site of the lesion where the 
bane is very thin and delicate, is in good con-
dition and shows no evidence of damage by 
water, pressure, insects or rodents. 

The disease possibilities are several. The 
causative disease must a) be capable of provoking 
a lesion in the marrow cavity or cancellous tissue 
without producing swelling of the bane; b) occur 
as a solitary lesion in the maxilla, and c) affect a 
man aged 25 to 30. 

Several disorders can be ruled out: the tooth 
sockets and alveolar barder show no sign of ab-
scess or periodantal disease. (l'here is no evidence 
of trauma of any kind. Myxoma, fibrous dys-
plasia, and cysts produce radiolucencies which 
show regular outlines with a denser white line at 
their edges; they are relatively nonvascular, and 
usually cause swelling (Ward 1952, Jaine et al. 
1961, Edeiken and Hades 1973, Vanel et al. 
1980). Hemangioma, though rare in bane, is 
plausible, but produces rounded X-ray images 
absent in this specimen. 

A malignant tumor is the mast probable cause 
of the lesion under consideration. These often 
produce irregular X-ray images, show cortical 
breakthrough (Edeiken and Hades 1973), and 
are highly vascularized. Of malignancies, asar-

coma is less likely than a metastatic carcinoma. 
Hodgkin's disease or multiple myeloma are not 
all likely, since these typically affect several 
banes at once. The various types of sarcoma are 
toa difficult to distinguish even in the living by 
X-ray examination alone. Those compatible with 
the age of the specimen include fibrosarcoma, 
osteosarcoma and reticulum cell sarcoma (Zoll-
inger 1977). Sarcoma preferentially affects the 
long banes, and both osteogenesis and osteolysis 
can occur concurrently. Carcinoma of the nasal 
cavity may destroy part of the maxilla and the 
hard palate. In these cases the absence of reac-
tive bane and the strictly localized area of des-
truction usually permits, in dry bane, certain 
diagnoses from other lesions (Ortner and 
Putschar 1981: 395). A cancer metastasis from 
a soft-tissue site is the mast likely cause of the 
lesion, and since solitary metastases are some-
what unusual and none of the other extant 
banes of the specimen show similar pathological 
change the possibility remains that one or more 
of the missing banes contained metastases. 

The Saamis in the Anthropological Literature 
Anthropologists have long held different opin-
ions about the Saamis' ethnogenesis. Knud Leem 
in 1767 expressed the belief that the Saamis ori-
gin are from the Samoyeds. Retzius in 1843 
maintains in his fundamental work on racial de-
termination by anthropological characteristics, 
that the Saamis must be presumed to be related 
to the Turks, Finns and Samoyeds. Helland in 
1906 claims that judging by their language, the 
Saamis and Quains belong to the Finno-Ugrians, 
of which survivors are now found scattered over 
a wide area to the south, where the Magyars 
form the outpost of the race. In 1939 Coon dis-
cussed this issue in considerable detail. In his 
work he builds, as far as somatology is concern-
ed, on investigations inter alia carried out by the 
Norwegian scientist Rolf Gjessing in 1934, on 
the Finnish anthropologist Kajava (1912, 1927) 
and, as regards human osteology, on the studies 
of K.E. Schreiner. Coon makes Schreiner's con-
clusion his own when he says: »Schreiner's opin-
ion, based upon a detailed study of Lapp 
craniology as well as upon the living material, is 
simple and adequate. Translated inta the terms 
of the present study, it signifies that the original 
ancestral Lapps represented a stage in the evolu-
tion of both the Upper Paleolithic European and 
the Mongoloids, and that, while the Mongoloids 
have specialized in their own characteristic way, 
and while the Ice-Age European strain was mo-
dified by mixture and virtual absortion by the 
encroaching post Pleistocene food producers, 
the ancestral Lapps where, in their tum, modi-
fied largely by a general size reduction and an 



increasing infantilism. The jaw reduction of the 
Lapps is their mast easily specialization.» 
This specialization, it is further assumed, took 
place <luring the stay in Western Siberia. In the 
course of later migration westwards towards the 
Kola peninsula and Scandinavia, the Saamis 
were probably in contact with Russians and 
later, with Finnish and Nordic elements. 

Albert Hooton in 1946 maintained that the 
Saamis and the Mongoloids of the New World 
were branches of the same stock and more re-
cently the Saamis have been considered »to be a 
Mongolian group or a hibemating Ice Age relict 
of a very old early European population» (Lund-
man 1952). In 1959 Lars Beckman postulated 
that »the mast reasonable explanation is perhaps 
that the original Lappish population was diffe-
rentiated in northem Scandinavia through com-
paratively long isolation as a small group and 
genetic drift is probably responsible for same of 
the variations found between the small Swedish 
groups» (Beckman 1959). Torgersen and Getz 
concluded: »the peculiarities of the Lapps both 
regarding the blood groups and physical traits, 
and the fact that Lappish skeletons have not 
been found in other places than in their present 
habitat may be considered as evidence that the 
Lapp type has evolved as a local differentiation 
by a mixture of elements having migrated inta 
the area, among the Stone Age population of 
Finnmark back to the people of the Komsa cul-
ture» (Torgersen and Getz 1968). 

A relationship between the Saamis and Upper 
Paleolithic man from the time before the ances-
tors of the Saamis arrived in the Arctic presumes 

Fig. 6 b. Detail of the lesion 
in the left palatine process. 
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Fig. 6a. Calvarium in norma basalis, showing the affected 
left palatine process. 
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a relationship also between the Saamis and the 
descendants of Upper Paleolithic man in his later 
habitat in Finnmark. 

Torgersen and Getz (1968) mention that 
Soviet anthropologists come to the same con-
clusion as Schreiner (1935), that the Saamis are 
related to both the Europeid and the Mongoloids, 
the particular traits of these two types having 
evolved since Upper Paleolithic times, whereas 
the Saamis may be supposed to have evolved dis-
tinct traits in the sub-Arctic zone. 

Whatever their origins, it is very possible that 
the Saamis first established themselves in south-
ern Finland and gradually spread westwards 
through northern Sweden and Norway. 

An Approach of an Adaptive Type of Saami 
As distinct from racial units, to which a single 
origin is usually ascribed, an adaptive type is a 
combination of physical traits which arise in 
response to certain environmental factors and 
may develop in many different populations ex-
posed to similar circumstances (Alekseeva 1972, 
1975a, b, 1979). 

Some physical traits have been selected from 
anthropological literature. This will in the future 
permit understanding some of the traits which 
are characteristic of the Saami people. Table 3 
lists physical traits; both metrical and non met-
rical are included. 

Table 3. Some physical traits prevalent in Saamis collected from anthropological literature. 

Report Year Physical traits 

Schreiner 1935 Stature 

Slwll 

R. Selmer Olsen 1949 Tooth 

Congenital absence 

Gejvall, N. G. & 1967 Skull 
Persson, 0. 

Torgersen & Getz 1968 Stature 

Skull 
Breadth-length index 

(Only male) 

Height-length index 

(Only male) 

d' Mean 155-i60 cm 
Mean 145-150 cm 

General shape 
. ovoid ar pent.agonoid in norma uerticalis 
• low and broad in norma frontalis 
- root of the nose: broad 
• nasal aperture: low 
- orbital aperture: margin sharp 33% 

and 40% d' 
• subnasal prognathism, nasion and 

glabella weak in norma lateralis 
• short and broad in norma basa/is 
- processus mastoideus small protube-

rantia occipitalis externa, incipient in 
norma occipitalis 

- height crown specially Il, 12 
- length roat with exception of Il 
• small premolars 
• mesodonts ( according Hrdli~ka classi-

fication) • 

- congenital absence uni- and bilaterally 
and also uni- and bimaxila,ry especially 
cancerns the following teeth: 12, PM2, 
M3 in both jaws 

• the tooth crown decreases strongly from 
Ml to the rear 

• short and broad cerebral cranium (almost 
platybasic) 

- very low and extremely broad facial 
cranium • 

- low eye sockets sloping outward and 
downward 

• broad nasal aperture 
- shallow palate with weak torus forma-

tion 
d'- broad, low cerebral cranium 

• insignificant facial skeleton with low 
eye sockets sloping outward and down-
ward 

- distincts swelling (torus palatinus) 

Locality 
d' 156.6±0.62, n=16 Stone coffins 

Neiden d' 158.7±0.73, n=29 

Kautokeino 
147.4±0.71, n=23 

d' 159.6±1.15, n=15 
146.3±0.84, n=18 

Locality 
Stone coffins 80.3 
Neiden 80.8 
Kautokeino 85.1 

Stone coffins 72.0 
Neiden 71.6 
Kautokeino 74.7 



Table 4 

Craniometric measurements of the Gäuta-
vardo skull and other Saami skulls for compa-
rison (data ,from Torgesen and Gets, 1968) 

Gäuta Same Marvik's 
varda skull skull 

1 Max length 175 184 
8 Max breadth 143 147 
1 7 Basion-bregma 

height 118 
4 7 Facial height 113 113 

( nasion-gnation) 
51 Orbital br. 40.0 39.0 
52 Orbital height 35 .0 32.0 

Table 5 

The height of the skeleton from Gäutavardo, 
compared with skeletons from Finnmark, 
Norway (only male, data from Torgersen and 
Getz, 1968) 

Gätavardo 156.4 ±3.80 
Kistrand 156.1 ±0.54 n=41 
Angsnes 157.1 ±0.79 n=25 
Neiden 158.7 ±0.73 n=29 
Stone coffins 156.6 ±0.62 ? 
Kautokeino 159.6 ±1.15 n=15 
Karasjok 159.7 ±1.25 n=16 

Cultural Notes 
Ancient reporst are of interest for anthropolo-
gical work. They can give a reference about 
people physically and culturally. 

Linne gives in Fauna Suecica Saamis diagnos 
in these words: »kropp, svarta, korta, raka hår; 
ögonens irides svartaktiga>> (Linne, C von, 1811). 
In 1803 E .J. Grape said in Beskrifning öfver 
Enontekis Socken: »växten är liten ibland Lap-
pame, af hvilka de flesta äro mellan 62 och 65 
tum; 10 högst af dem äro längre. Tvänne hustrur 
äro blott 54 tum långa. Af de män jag mätt, är, 
de mycket små och mycket långa undantagande, 
medellängden 1,5 meter 5 fot och litet der öfver; 
qvinnorna äro något mindre. Kroppen är full-
komligt proportionerlig, dock äro benen för det 
mesta korta; relatift till bålen, och hjul-benthet 
förekommer temligen regelbundet.» 

In 1746 P. Högström wrote: »sjuknar Lappen, 
så är hans medicin enkel. Man behandlar ögon-
sjukdomar dels med enkla operationer (mest sea-
rificationer och dessa ganska grundliga), dels 
med påstrykning af det feta som rinner ur ren-
osten, då han hålles för elden. Detta fett anses 
äfven vara lämpligt för hosta, men fettet begag-

Table 6 

Post-cranial Inventory 

Ve. Ce. 
Ve.Th. 
Ve. Lu 
Sacrum 
Coccygis 
Sternum 
Costae 
Scapula 
Clavicula 
Humerus 
Radius 
Ulna 
Carpi 

3 
12 
4 
2 frg 
1 frg 
1 
24 

Metacarpalia 
Phalanx I Manis 
Phalanx 2 Manis 
Phalanx 3 Manis 
Coxae 
Femur 
Patella 
Tibia 
Fibula 
Talus 
Calcaneus 
Other Tarsi 
Phalanx 1,2,3,Pedis 
Phalanges 
Sesamoidea 
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Sin Dex 

1 frg 1 frg 
1 frg 
1 frg 1 
1 frg 1 
1 frg 1 

2 1 
2 1 
1 frg 

1 1 
1 1 frg - 1 1 
1 
1 frg 

nas då invärtes. Benbrott behandlas med hund-
skinn, hvilket varmt, som det flås af hunden, på-
lägges brottstället och får ligga till det surnar, då 
ett nytt appliceras. Vid sådana tillfällen nyttjas 
äfven tjäderflott till ingnidning.» 

»Ett slags plåster mot svullnader och sår bere-
da Lapparne, enligt Linne, af den mellersta delen 
af björknäfver, hvilken half-förbränd knådas med 
grankåda till plåsterkonsistens. Det kallas 
'kahttje'» (von Dilben 1873). 

»Lappames summa medicina, summun, poli-
chrestum, är hvad han på lapska kallar 'toule' 
(touvle). Af fnösksvamp eller knölar från björk 
bildas medelst knif små kulor eller koner af en 
ärts storlek, och torkas. Då någon smärta uppträ-
der (bröst-, tand- eller hufvudvärk, rheumatism, 
eller annat) sättes en sådan kägla på det värkande 
stället och antändes med en sticka. Antänd brin-
ner hon småningom ned till huden hon borttages 
icke, utan får sjelf affalla. Är smärtan, det oak-
tad, stark, förnyas experimentet eller påsättas 
flera. Spritter käglan bort med explosion under 
bränningen, anses det vara ett lyckligt tecken, 
och kuren förnyas ej. Alldeles lika denna brukas 
av Samojedeme» (von Dilben 1873). 



Results and Discussion 
Skeletal finds from the Saami people are very 
scarce in Scandinavia. The Saami skeleton from 
Gäutavardo is therefore of great interest. 

Whatever the Saamis' origins, there is con-
sensus in the anthropological literature that 
mongoloid elements are more or less prevalent 
in their ethnogenesis. Maybe more affinities are 
not appreciated at present because of the lack of 
information on recent research about well de-
fined mongoloid traits from skeletal remains. 

Did the skeleton from Gäutavardo present 
typical Saami features? How do the relations 
between measurements of the Gäutavardo skele-
ton campare with those of other Saami skeleton 
such have been found and reported from 
especially Finnmark in northern Norway? 

In conclusion we may say that the Saami from 
Gäutavardo was a man about 30 years old, 156 
cm in height and probably affected by malignan-
cy. Concerning height the values are in agree-
ment with values from other Saami skeletal re-
mains from Finnmark reported by Torgersen and 
Getz (1968). The height 156.5 for males buried 
in stone coffins there is the mast similar. 

The breadth/length cranial index from Gäuta-
vardo is 81.71, in accordance with others both 
male and female from Gravholmen at Pasvik in 
Finnmark which are 81.3 ± 1.0. 

Other craniometric dimensions of Saami skulls 
toa are in agreement with Gäutavardo, inter alia 
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En hällristning vid Vita Havet 
Kenneth Åström 

Abstract 
The author compares the Russian rock carving of Zalavruga and the occurrence of 
short skjs, bows and ski-sticks. The motives are related with the finds of skis from 
prehistorical time in Northern Scandinavia. In this area finds of prehistorical skis 
are most frequent. The oldest ski from Kalvträsk is C14-dated to 3200 B.C. The 
Zalavruga rock carving is dated to 2000 - 1400 B.C. 

Att människan i delar av de subarktiska område-
na under flera tusen år brukat skidor vet vi ge-
nom de fynd som gjorts i de skandinaviska och 
finska myrarna, där det äldsta fyndet härstam-
mar från Kalvträsk i Västerbotten, C 14-daterat 
till 3200 f Kr (kalibrerat värde). En granskning 
av skidorna ger inte alltid tillräcklig information 
om under vilka förhållanden och i vilket samman-
hang skidorna använts. Hällristningar·och -mål-
ningar kan därför för den äldsta tiden utgöra ett 
värdefullt kunskapskompliment. 

I det sovjetiska barrskogsbältet vid Vita havet 
finns ett bra exempel som visar på skidans an-
vändning vid jakt, närmare bestämt vinterjakt på 
älg. Ristningens längd är ca 6 m, medan skidspå 
rets utsträckning är något längre. 

Skidspåret börjar i hällristningens vänstra 
kant. Spåret i snön utvecklar inte bara handling-
en. Av uppdelningen i tramp- och glidspår kan 
man också sluta sig till att jakten försiggår i ku-
perad terräng. Antagligen har ristaren velat visa 
att man dels gått i motlut med täta stavtag, dels 
glidit i utförsbacke med få avtryck efter stavar-
na. 

Redan i bildens vänstra kant kan man utläsa 
att det är tre män i skidspåret. De har gått efter 

- -

varandra, men efterlämnat tre stavavtryck på var 
sida av spåfet. I ristningens mitt avbildas där-
emot skidspåret med heldragna linjer, jägarna 
har alltså glidit fram på snön. Därav får man som 
betraktare klart för sig att det är skidor och inte 
snöskor som använts. 

Under färden kommer jägarna i kontakt med 
ett älgspår, som i en utförslöpa går snett in mot 
skidspåret. Längst nere i dalsänkan hinner jäg-
arna ifatt sitt byte. Älgarna skräms av jägarnas 
närvaro och spåret delar sig. Den minsta älgen, 
som kommit något efter de två övriga, blir upp-
hunna och fälls med två pilar. De andra jägarna 
jagar vidare i gemensamt spår. 

Älgarna tar nu sin tillflykt uppför branten på 
andra sidan dalsänkan. Där delar sig såväl älg-
som skidspår ytterligare en gång, det senare nu 
med enkla avtryck efter stavarna, trampspår och 
tätare mellan stavtagen. Ett av spåren leder till 
den jägare som med sitt spjut fäller den största 
älgen. Den tredje jägaren tar, i stället för att di-
rekt följa älgens spår, vägen över en kulle och 
genskjuter bytet som kan fällas med tre pilar. 

Jakt av det här slaget har förekommit på 
många håll ända in på 1900-talets början. Snön 
bar de skid- eller snöskoförsedda jägarna, medan 

- - -

Fig. 1. Kalutrå"sksk idan 
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älgarna med möda kunde ta sig fram eftersom de 
hela tiden sjönk genom snötäcket. På liknande 
sätt har vissa indianstammar i Nordamerika jagat 
buffel med snöskor. Även i norra Skandinavien 
har den här typen av jakt förekommit under så-
väl för- som vårvinter. Men till skillnad från den 
nordamerikanska jakten bedrevs i norra Skandi-
navien jakten på samma sätt som den framställs 
i den beskrivna Zalavruga-ristningen med skid-
åkande jägare. 

Jaktskildringar av detta slag är något unikt 
• bland nordeuropeiska hällristningar. 

I de sovjetiska hällristningsområdena kring 
Onega och Vita havet finns ett flertal ristningar 
som visar män på skidor. Men det är framförallt 
i området kring Zalavruga, som man i bilden kan 
följa en tidsbegränsad handling. 

Jägarna har i samtliga fall avbildats med korta 
skidor och ibland med stav. Men oftast beskrivs 
dessa mansfigurer med pil och båge eller spjut i 
händerna. 

I den ovan beskrivna hällristningen kan man 
klart fastställa vilka redskapstyper som använts. 
Men att närmare analysera huruvida männen an-

vänt skidor av en eller annan typ förefaller orea-
listiskt, eftersom vi inte i något fall kan iaktta 
hur foten fästs vid skidan. 

En jämförelse med den troligen österifrån in-
vandrade Kalvträskskidan blir därför inte möjlig. 
En anknytning till detta område skulle ändå vara 
mest naturlig, då den vertikalbindningstyp som 
återfinns på Kalvträskskidan haft stor spridning i 
de sovjetiska områdena, där den av vissa folk-
grupper använts ända in på 1900-talet. Någon 
liknande bindningstyp har aldrig utvecklats i de 
nordiska länderna. 

Det förhåller sig på samma sätt med pilbågarna 
som med skidorna. Att exakt kunna ge den ena 
eller andra typen dess korrekta benämning är svårt. 
Rausing menar dock (1967:50ff) att det i de sov-
jetiska hällristningsområdena vid Onega och Vita 
Havet funnits två klart framträdande bågtyper. 
Båda är små och satta i relation till de mänskliga 
figurerna, ca 3 fot långa. 

Den vanligaste typen kallar han »the segment 
bow» - ofta avbildad som en rät linje. En sådan 
hanteras av den jägare som befinner sig längst till 
höger i den beskrivna jaktscenen. Jägaren längst 
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till vänster i bilden figur 4 :2 använder vad Rausing 
kallar »the composite bow», en kort båge med lätt 
insjunket handtag. Dess kontur uppvisar släktskap 
med »the Scythian bow». 

Ristaren har i sin framställning uttryckt vad vi 
uppfattar som ett bruk av två stavar. Detta blev 
en allmän företeelse först mot 1800-talets slut i 
och med att skidor fick ett nytt användningsom-
råde, samtidigt som nya skidformer och åktekni-
ker utvecklades. Vi kan inte förneka att män-
niskan tidigare känt till bruket av två stavar, men 
troligen har endast en använts. Det visar de fynd 
som gjorts, där det mest välbevarade utgörs av 
Kalvträskfyndet. 

En tänkbar förklaring till de dubbla avtrycken 
i snön kan vara en kombination av stav och båge 
i ett och samma redskap. 

I jaktens slutskede redovisas inte stavarna. Jä-
garen med spjutet håller visserligen något i sin 
vänstra hand som kan uppfattas som en stav, 
men troligen är detta en pilbåge av samma typ 
som Rausing callar »the composite bow». 

Troligen har endast det som betraktades som 
viktigt i dessa människors föreställningsvärld ta-
gits med i beskrivningen av jaktens slutskede. 
Staven eller stavarna har då spelat en underord-
nad roll och därmed inte avbildats. Avtrycken i 
snön får därför betraktas som ett sätt att redo-
visa handlingen eller antalet jägare som deltar i 
jakten. 

Anmärkningsvärt är att man i Sverige och Fin-
land inte funnit några ristningar som visar an-
vändning av skidor, trots att man i dessa länder 
gjort flest förhistoriska skidfynd. 

Vid Nämforsen i Ångermanland, en av Euro-
pas största hällristningslokaler, har man genom 
landhöjningsstudier fått fram Nämforsens teore-
tiskt äldsta datering till någon gång mellan 3840 
fKr och 3125 fKr (Hallström 1960:372). Alltså 
kan inga ristningar ha blivit inhuggna före denna 
tidpunkt. Av fyndmateri-alet från boplatsen att 
döma skulle ristningarna kunna dateras till mel-
lan 3000 fKr och 500-talet eKr (Larsson 1982: 
47). 

Att skidor varit i bruk i området under denna 
tidsrymd vet vi bl a genom Hotingskidan, daterad 
till (1200) f Kr. Men eftersom vår kunskap om 
dessa människors tankar och värderingar är så 
små är det svårt att säga varför ristningar med 
skidmotiv inte finns här, när de är så rikt repre-
senterade vid Onega och Vita havet. Skidor mås-
te trots allt ha varit en del av deras verklighet 
vid jakt och samfärdsel och därmed också ur 
ekonomisk synpunkt. 

Norra Skandinavien har under flera perioder 
påverkats av influenser från öst. Handelskontak-
ter och den geografiska närheten har skapat en 
likhet i livsmönstret, som därmed gör det möjligt 
att applicera dessa skidåkande jägares bruk av 
skidor även på skandinaviska förhållanden. 

Fig.4:1. 11Short segment bow11 

Fig.4:2. »Composite bow11 jfr figur 5 

Fig.5. Kontur av en skytisk bdge. 
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Fig.6. Hoting-skidan, daterad till 1200 f Kr. 

Boplatsmaterialet från Nämforsen stöder det-
ta påstående. Det visar att platsen främst bebotts 
av jägare och fiskarbefolkningar som karakteris-
tiskt för Norrland haft livliga kontakter österut 
(Lindqvist 1978:39). 

Vid floden Vygs utlopp i Vita havet finns de 
stora hällristningslokalerna Besovy Sledki och 
Zalavruga. Den senare innehåller bl a den ovan 
beskrivna jaktscenen, som är av särskilt intresse 
bl a för att den ganska exakt kunnat dateras. Här 
fann man under ett tunt torvskikt ett kulturlager 
på mellan 40 och 50 cm. Detta vilade i sin tur 
på ett sterilt lager av ljus sand. Under detta fann 
man ristningarna. I den sterila sanden hittade 
man kol från en eldstad, som daterats till 4010 
± 7 0, alltså ca 2000 f Kr. Ristningarna måste allt-
så ha tillkommit före denna tidpunkt. (Bakka 
1976:108ff.) 

Bland forskarna finns en del meningsskiljaktig-
heter angående dateringen. Lindqvist (1978:34ff) 
menar att J Savvatejev - den arkeolog som i hu-
vudsak bearbetat materialet från detta område 
och på vilken Bakka bygger sina uppgifter - del-
vis måste omvärderas. »En förläggning av trans-
gressionen till tiden före 2000 f Kr skulle kräva 
en total omvärdering av Karelens nuvarande 
strandförskjutningskronologi, enligt vilken Zala-
vruga ej stigit upp ur havet för första gången förr-
än vid mitten av andra årtusendet f Kr.» Han me-
nar vidare att om man beaktar den förskjutning 
tillbaka i tiden som Bader och Carpelan gjort av 
Seima Turbino-kulturens begynnelse till omkring 
1700/1600 f Kr, så »finns starka skäl som talar 
för en sannolik uppkomsttid för Zalavrugarist-
ningarna, omfattande tiden 1700-1400 f Kr». 
• Tidsdifferensen mellan dateringarna, den på 
strandförskjutningskronologi baserade till 1700-
1400 f Kr samt den på radiometrisk analys base-
rade till tiden före 2060 f Kr, skulle kunna bero 
på att veden till eldstaden tagits från en gammal 
torrfura (Lindqvist 1978:34). 

Varför har människan framställt dessa bilder? 
Sedan gammalt har man tolkat hällristningar 
som ett uttryck för människornas religiösa och 
magiska tro. Det troliga är dock att de fyllt en 
mer praktisk än kultisk funktion, även om det 
för oss, som lever i ett materiellt snabbt förän-
derligt samhälle, kan vara svårt att dra en gräns 
mellan vad som är praktiskt och kultiskt. Män-
niskans föreställningsvärld är inte statisk utan 
förändras ständigt utifrån de förutsättningar som · 
finns i det samhälle vi lever i. Det kan därför lig-
ga en fara i att överdramatisera och försöka tol-
ka ut mera ur dessa bilder än vad de egentligen 
visar - något som annars är lätt att göra, när 
man inte finner någon naturlig förklaring till ett 
fenomen. Detta blir då något övernaturligt och 



därmed förklarat som kult, trots att de motiv 
och symboler som visas i ristningarna säkert va-
rit väl kända i den kultur där de framställts. 

Troligen har också dessa jägare haft en mera 
praktisk syn på tillvaron än vad vi vill tillmäta 
dem. I ett samhälle där överlevnad genom anpass-
ning till den omgivande naturen har varit det pri-
mära, har man också inordnat religionen i kultu-
ren efter gällande mönster. Hultkrantz har be-
handlat detta i sin studie av arktiska jägarreligio-
ner, där han visar på den intima kopplingen mel-
lan riter och vardagligt arbete. Tanken på över-
levnad är där det primära och religionen det se-
kundära. 
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En njurdolk i Kyrkbyn i Piteå 
Anders Huggert 

Abstract 
The present paper deals with a dagger-blade found in a medieval settlement at Kyrk-
byn in the parish of Piteå, Norrbotten. By means of comparative studies the dagger-
blade can be referred to the so-called Kidney-daggers. The dagger-blade from Kyrk-
byn is presumably from the 14th or the beginning of the 15th century. The function 
of the dagger is also described. 

Communication between Kyrkbyn and central parts of Sweden was maintained 
by sailing along the coast of Norrland. One harbour of importance in this connection 
was S:t Olofs hamn in Hälsingland, where a dagger-blade, a misericordia, has also 
been found. Finally, a well preserved Kidney-dagger from the parish of Järvsö, Häl-
singland, is described. 

1. Skriftliga källor 
Då pitebygdens äldsta bebyggelsehistoria tecknas 
med utgångspunkt från de bevarade medeltida 
dokumentens få och knapphändiga uppgifter, ter 
den sig i stort sett så: Ännu 1314 hade den fasta 
bygden ej nått längre norrut än till Bygdeå. Norr 
därom förekom emellertid en viss spridd bosätt-
ning. Nöteborgsfreden 1323 aktualiserade den 
svenska kronans strävan att också i norr, i Norra-
butn, hävda sin ställning gentemot ryska intres-
sen. Ett intensivt kolonisationsföretag igångsätts. 
1327 omnämns i sådant sammanhang Lule älv-
dal. 1335 bekräftar konung Magnus Eriksson att 
riddaren Nils Abjörnsson innehar Pite älvdal som 
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Fig.1. Kyrkbyn och öjebyn samt skärgården i Piteälvens 
mynningsområde under 1400-talet. På Tingsholmen har 
framkommit ett myntfynd med Erik av Pommerns Abo-
halvörtugar (Huggert 1984). 1621 utfärdades privilegie-
brev för Piteå stad. Ritning A Eide, Raä. 

förläning. Förutom landet vid älven omfattar 
förläningen vissa nybyggen som tillkommit ge-
nom Abjörnssons försorg. 1339 omnämns en 
kyrkoherde, herr Lars, i Piteå. Denne kan ha va-
rit verksam i Kyrkbyn (fig 1), där sentida tradi-
tion utpekar en kyrkplats. Den nuvarande kyrk-
platsen öjebyn nämns första gången 1408 och 
då endast som prästbordsjord. öjebyn tycks ti-
digt ha övertagit Kyrkbyns roll som kyrkplats 
(Bygden 1921 m fl). 

2. Det arkeologiska materialet 
Bristen på skriftliga källor uppvägs i viss mån av 
arkeologiska. Då Norrbottens museum 1969-73 
utförde grävningsundersökningar i Kyrkbyn, 
kunde ett 70-tal konstruktioner och ca 3700 
fynd registreras. Den preliminära bedömning un-
dersökningsledaren framlagt i tryckta skrifter 
(Lundholm 1978 a-b) låter förstå att det är fråga 
om flera bebyggelseskeden. De äldsta bosätt-
ningsspåren anses möjligtvis vara från 1000- eller 
1100-talet. Platsen är sedan i bruk åtminstone in 
på 1400-talet. En annan forskare har med ut-
gångspunkt från landhöjningsförloppet beräknat 
att den äldsta aktiviteten på platsen knappast 
kan vara äldre än från 1100-talets slut. Dessför-
innan stod området tidvis under vatten (Waller-
ström 1983, s 22). De arkeologiska undersök-
ningarna ledde ej till upptäckten av någon läm-
ning efter kyrka eller begravningsplats; den be-
rörde endast en del av fornlämningsområdet. De 
bebyggelserester som framkommit har samband 
med handel, hantverk, jakt och fiske. Det rör sig 
om en ort där man sysslat både med varuproduk-
tion och varuförmedling, en perifer utpost i det 
rikssvenska näringslivet. Betraktas Kyrkbyn där-
emot utifrån dess närmare omland, ter den sig 
som ett kommersiellt centrum vilket haft förbjn-

_..:.. 



Fig.2-4. Dolk frdn Kyrkbyn i Pited. 
Ritningen uisar fästet, rekonstruerat 
i dess huuuddrag. Foto : H. Lund-
ström, Skellefted museum. Ritning: 
A. Eide, Raä. Skala 2/3. 

delse med rikets avlägset belägna, centrala delar. 
Bland importen kan nämnas kärl av glas och 
stengods. 7 mynt har påträffats, varav 5 bildar 
ett sk hopat fynd och 2 utgör ett depåfynd. 
Mynten härrör både från fastlandet och från 
Gotland och har präglats under 1300-talet, med 
tyngdpunkten ca 1350-70 (Huggert 1985). Ett i 
flera avseenden intressant fynd utgör ett frag-
ment av ett pilgrimsmärke från Vadstena, av en 
typ som hör hemma i 1400-talets förra del. För-
utom att förmedla denna tidsangivelse berättar 
fyndet att vallfart till heliga platser varit en reali-
tet också i detta norrländska medeltidssamhälle. 
Fyndet knyter an till en serie uppgifter i skrift-
ligt källmaterial. Sålunda är Piteå socken veterli-
gen det enda område i Norrland där Vadstena 
kloster innehade fast egendom, dels under perio-

' I 

den 1395-1409, dels efter 1450. Det är också 
bekant att norrbottningar under tiden 1461-65 
och 1462-94 ingick i Vadstena kloster samt att 
klostret 1525 sänt en missionär till samerna. 
Som framgått av uppsatsens inledning, omspän-
ner uppgifterna i dessa skriftliga källor ett tids-
skede som berör både Kyrkbyn och dess efter-
följare öjebyn (Huggert 1983 och där angiven 
referens). 

3. Njurdolken - rekonstruktion 
De möjligheter fyndmaterialet erbjuder till kun-
skap om speciella sidor av livet i medeltidens 
Kyrkbyn skall här ytterligare belysas genom ett 
exempel hämtat ur det stora beståndet av mer el-
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Fig.5-6. Dolkar frdn Lund och London. Efter Blomqvist 
1938 och London Museum 1967. Skala 2/3. 

ler mindre förrostade järnföremåL Det rör sig· 
om en drygt 22 cm lång, eneggad dolk med kraf-
tig klinga och bred klingrygg (fig 2-3), Vid över-
gången mellan klinga och tånge sitter ett järnbe-
slag med nedåt riktade spetsar. I järnbeslaget 
finns på ömse sidor\av tången ett hål, där det ur-
sprungligen bör ha setat stift, på samma sätt som 
tydligt framgår av ofullständigt bevarade dolkar 
från Lund (Blomqvist 1938, bild 11) och 
London (London Museum 1967, pl IX:3). Fig 
5-6. Följaktligen har dolkens fäste vid basen 
haft två rundade utväxter av det slag som karak-
täriserar de sk njurdolkarna. Dessa utväxter er-
sätter parerstången. Det nyss nämnda järnbesla-
get är enligt Ragnar Blomqvist att betrakta som 
styrskena åt slidans munbleck (Blomqvist 1938, 

s 148). Kyrkbyn-dolkens tånge avslutas upptill 
med ett plant kopparbleck, vilket visar att fästet 
haft en plan avslutning. Genom de nu redovisade 
iakttagelserna är det med stöd av komparativt 
material - som publicerade exemplar från den 
danska borgen Nresholm (la Cour 1961, fig 91), 
medeltidsstaden Lund (Bergman-Billberg 1976, 
fig 353:1; Mårtensson-Wahlöö 1970, fig 103), 
Glimmingehus (Statens historiska museum 1945, 
fig 476:1), Agården vid Lidköping (Wideen 1947, 
fig s 30) (fig 7-11) samt den i slutet av detta ar-
bete närmare presenterade dolken från Järvsö i 
Hälsingland (fig 19) - möjligt att tillförlitligt re-
konstruera huvuddragen i fästets konstruktion 
och utseende (fig 4). Detta har sannolikt - som 
på så många andra njurdolkar - varit av trä, ty 
fyndmaterialet från Kyrkbyn visar att föremål av 
obränt ben/horn kunnat bevaras i mycket gott 
skick (jfr Lundholm 1978a, fig s 100 och 101). 
- Hade kopparblecket i tångens ytterände ej 
funnits, hade det lika väl kunnat vara fråga om 
den speciella dolktyp, som går under beteckning-
en phallosdolk - här illustrerad (fig 12-13) ge-
nom exemplar från Oslo (Grieg 1933, fig 273) 
och Amsterdam (Baart m fl 1977, ill 823). 

3.1 Datering 
Njurdolkar av olika typer förekommer inom hela 
det nordvästeuropeiska området. Beträffande 
det kontinentala materialet synes den uppfatt-
ningen råda att njurdolkar är i bruk från 1300-
talet till mitten av 1500-talet (Baart m fl 1977, 
s 431). Likaledes uppges det danska beståndet 
vara från perioden ca 1300-1550 (Liebgott 
1976, s 51). För det nordiska materialets vidkom-
mande har antytts en dateringsrymd från slutet 
av 1200-talet till och med 1400-talet (Bruhn 
Hoffmeyer 1958, sp 146). Vid publicering av 
lundamaterial har beträffande denna dolktyp 
generellt framförts att den är mycket utbredd 
under 1300- och 1400-talen och att den ännu 
förekom under 1600-talet (Blomqvist 1938:148). 
Vid undersökningar på Helgeandsholmen i Stock-
holm påträffades njurdolkar i lager som daterats 
till sent 1300-tal eller tidigt 1400-tal (Sandstedt 
1982, s 259). Detta, sammantaget med inled-
ningsvis anförda historiska data samt exempelvis 
myntmaterialets datering, torde kunna tolkas på 
så sätt att njurdolken från Kyrkbyn hör hemma i 
1300-talet - snarast dess senare del - eller förra 
delen av 1400-talet. Möjligen skulle en gransk-
ning och bearbetning av själva fältdokumentatio-
nen ge närmare besked. 

3.2 Användning 
Av hithörande litteratur och bildmaterial fram-
går att njurdolkar ej haft någon utpräglat militär 



Fig. 7-9. Njurdolkar frdn 
Naesholm (ca 1300) och 
Lund ( 1300- resp. 1400-
talet). Dolk 7 efter la Cour 
1961. tJvriga foto Kulturen, 
Lund. Skala 2/3. 

anknytning. De har använts som skyddsvapen så-
väl av adelsmän som av borgare, handelsmän, 
gycklare och bönder. Det är likväl knappast tro-
ligt att bruket varit enahanda under hela det 
tidsavsnitt dolktypen existerat. Den tanken har 
framförts, att njurdolken under 1300-talet hade 
en glansperiod, då den användes både civilt och 
militärt, av adelsmän .och välsituerade borgare. 
Därefter skall den i enklare utförande ha varit i 
bruk också bland allmogen (la Cour 1961, s 239). 
Det gällde naturligtvis att värna såväl liv som 
egendom. Hur detta gått till illustreras av samti-
da bilder. Tjuvabalken i den sk Kalmarhand-
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skriften av Magnus Erikssons landslag från 1430-
talet inleds av en teckning (fig 14) som visar hur 
målsägaren under dolkhot - en njurdolk - leder 
tjuven till tinget (KB Bl 72, fol 118v). En hand-
skrift av landslagen från slutet av 1300-talet visar 
en tvekampsscen (fig 15 ), där slagskämparna 
med njurdolk snart tycks ha gjort slut på varand-
ra (KB B6, fol 72h). Var kombattanterna skola-
de i dolkfäktning kunde striden utvecklas på ett 
mer stilfullt sätt, såsom framgår av illustrationer 
i en handbok om fäktning från 1443 (fig 16). 
Här är det sk phallosdolkar som är i användning 
(Talhoffers Fechtbuch 1889, Tafel 86). 
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Fig. 10-11. Njurdolkar från Glimmingehus (ca 1500) och Agården vid Lidköping. 
Foto Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm, respektive i:J. Brochs, Göteborg. 
Ritning H. Wideen, Göteborg. Skala 1 /2. 

Det medeltida rättsväsendet gjorde en be-
stämd åtskillnad mellan knivar, långknivar och 
dolkar. De sistnämnda hade karaktär av vapen, 
och sådana fick exempelvis omkring 1350 ej inne-
has av obesuttet folk eller av främlingar i städer-

na (Hellner 1963, sp 586 ff). I marginalen till en 
avskrift av Magnus Erikssons landslag avbildas 
dolkar och knivar till förtydligande av lagtextens 
termer (fig 17). Njurdolkens namn tycks na varit 
stekemets. 



Fig.12-13. Phallosdolkar frdn Mindet i Oslo samt Amster-
dam (ca 1475-1525). Dolk 12, foto Uniu. Oldsaksaml. 
Oslo och 13 efter Baart 1977. Skala 3/5. 
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Fig.14. Mdlsägaren leder under hot med njurdolk tjuven 
till tinget. Handskrift au Magnus Erikssons landslag frdn 
1430-talet. Foto: KB efter KB 172. 

Fig.15. Män beväpnade med njurdolk i tvekamp. Hand-
skrift au Magnus Erikssons landslag frdn slutet au 1300-
talet. Foto KB efter KB B6. 



Fig.16. Fäktning med phallosdolkar. Illustration i en 
handbok om fäktning frdn 1443. Efter Talhoffers 
Fechtbuch.1889. 

Fig. 17. I en avskrift frdn 1400-talet av Magnus Erikssons 
landslag finns samtida förklarande teckningar till steke-
mets, ryting och vedemets. Efter Hellner 1963. 

4. Kyrkbyn och Vitaliebröderna 
Bilder av nyss behandlade slag ger en föreställ-
ning om den verklighet dolkfyndet i Kyrkbyn re-
presenterar. Njurdolkar kan ha utgjort ett tämli-
gen vanligt inslag i tillvaron på den medeltida or-
ten. Det gällde att vara beredd att skydda liv och 
egendom inte bara här utan kanske främst under 
resor till och från Kyrkbyn. Vissa perioder var 
mer farofyllda än andra, exempelvis 1390-talet, 

Fig.18. Dolk frdn S:t Olofs hamn, Idenors socken, Häl-
singland. Foto: Statens sjöhistoriska museum. Skala 2/3. 

då det mecklenburgska anhang som gick under 
beteckningen vitåliebröder framför allt i Öster-
sjön bedrev kaperi mot den nordiska sjöfarten. 
Vitaliebröderna hade även fått fäste längst Bot-
tenhavets och Bottenvikens kuster. Deras välde 
var uppbyggt kring stödjepunkter som Kors-
halms slott i österbotten - innanför det nuva-
rande Vasa- Styresholms borg vid Angerman-



Fig. 19. Njurdolk från Järusö socken, Hälsingland (SHM 
8493:244). Foto,M. Pettersson, Statens historiska museum. 
Skala 2/3. 

älven, fästet Faxeholm i Hälsingland samt Gadda-
borg på en ö i Gavleån i Gästrikland. 

Vitaliebrödernas närvaro i Bottenviksområdet 
har satts i samband med en i Piteå 1696 nedteck-
nad sägen om några rövare som av socknens före-
ståndare och allmoge fasttagits och sedan avrät-
tats på »Tiuffholmen», helt nära Tingsholmen 
(fig 1) i Piteälvens mynningsområde (Bygden 
1921, s 38 ff). Om vitalierna verkligen hemsökt 
området, bör frågan enligt undertecknads me-
ning undersökas med utgångspunkt från det sam-
tida Kyrkbyn. Vid utgrävningarna där påträffa-
des både brandlager och armborstpilspetsar 
(Lundholm 1978 a-b). Av det publicerade ma-
terialet kan emellertid ej några närmare slutsat-

Fig.20. En njurdolk ingår i motivet på denna sten uid 
Rättviks kyrka. Efter Geijer 1918. 

ser dras i detta avseende. På samma sätt son1 för 
utvecklingen av frågan om njurdolkens datering 
erfordras granskning och bearbetning av hela 
fältdokumentationen för att det skall bli möjligt 
att pröva frågan om vitaliebröderna på 1390-
talet kan ha varit i Kyrkbyn. 

5. Två dolkar från Hälsingland 
Förbindelse mellan Kyrkbyn och rikets centrala 
delar upprätthölls genom seglation längs norr-
landskusten. Såsom i olika studier av underteck-
nad redan framförts, innebär systematisk trafik 
av detta slag att det på vissa platser längs färdvä-
gen finns hamnar med vissa servicefunktioner. 
En sådan resurs för sjöfarten utgjorde den på en 
liten ö i Hälsinglands yttre skärgård belägna S:t 
Olofs hamn. Här har vid arkeologisk undersök-
ning frilagts bebyggelselämningar med fyndma-
terial som synes härröra från 1200-tal och fram i 
1400-talet. Genom kvartärgeologisk undersök-
ning har kunnat påvisas att den medeltida natur-
hamnen till följd av landhöjningen ej kan ha va-
rit i bruk till mycket senare än 1400-talets mitt. 
Även i S:t Olofs hamn har framkommit en eneg-
gad dolk med kraftig klinga och bred klingrygg 
(fig 18). Till skillnad från exemplaret från Kyrk-
byn är det i detta fall ej möjligt att dra några 
som helst slutsatser om fästets utseende. Genom 
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klingans form - där eggen i partiet närmast ud-
den ej är skärande utan jämnt avrundad - fram-
går emellertid att det är fråga om en »misericor-
dia», en nådastötsdolk. Med sådana vapen kunde 
ringbrynja och fjällpansar forceras (Huggert 
1978, s 79 f). Exemplaret från S:t Olofs hamn 
påträffades i ett byggnadsfundament, vars spisel-
röse innehöll ett fragment av en halvörtug präg-
lad i Abo för Erik av Pommern, regerande 
1396-1439 (Huggert 1984, s 20 f). 

I det norrländska materialet ingår också den 
här tidigare nämnda, utomordentligt väl bevara-
de, dolken (fig 19) från Järvsö socken i Hälsing-
land (Hildebrand 1884-98, fig 188). Den har 
tillhört en privatsamling som 1888 inköptes av 
staten. Fästet är av trä och har de för njurdolkar 
karakteristiska, parställda kulorna. Genom dessa 
löper stift, som håller samman fästet och ett 
järnbeslag av samma typ som på dolken från 
Kyrkbyn. Kännetecknande för Järvsö-dolken är 
också att fästet avslutas med en mycket kraftig, 
rund platta av järn. Därmed föreligger viss likhet 
meds krondel- eller skivdolkar. - Slutligen kan 
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6. Sammanfattning/ Abstract 
Föreliggande arbete behandlar en dolkklinga 
funnen i Kyrkbyn, Piteå socken, Norrbotten. 
Genom jämförande studium påvisas att dolkens 
fäste varit av det slag som utmärker de sk njur-
dolkarna. Exemplaret från Kyrkbyn förmodas 
höra hemma i 1300-talet eller förra delen av 
1400-talet. Njurdolkens funktion åskådliggörs. I 
anslutning därtill och med hänvisning till en 
1696 nedtecknad sägen antecknas att de härjan-
de sk vitaliebröderna på 1390-talet kan ha angri-
pit Kyrkbyn. Förbindelse mellan Kyrkbyn och 
rikets centrala delar upprätthölls genom seglatio-
nen längs norrlandskusten. Eftersom S :t Olofs 
hamn i Hälsinglands yttre skärgård varit av bety-
delse för denna trafik, omnämns också en där 
påträffad dolkklinga, en sk »misericordia». Slut-
ligen presenteras en utomordentligt väl bevarad 
njurdolk från Järvsö socken i Hälsingland. 
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ACTA BOTHNIBNSI~ ;()CCIDENJ' ALIS vill vara ett forum för utgivningen av 
ma~rialsarnJingar~ bearbetningar och forskningsresultat på d~n västerbottniska 
kulturhisto.Jien, fält. Avsikten är - liksom när det gäller föreningens tidskrift 
V ASTBl\BO'ITEN - att materialet skall presenteras i en form tillgänglig för en 
vid ~. men att utrymme här skall ges för mera omfattande bidrag. 
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