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VARGHALSEN, 
EN FÖRHISTORISK BOPLATS VID HORNAVAN 

1. F y n d och da te r inga r 

Av Bengt O. H. Johansson 

Sedan Riksantikvarieämbetet för ett 20-lal år sedan startade 
sina metodiska undersökningar i samband med sjöregleringarna 
i Norrland har över 1000 förhistoriska boplatser påträffats längs 
sjö- och älvstränderna. 

Bland det stora antal av dessa strandbundna boplatser, som 
under årens lopp närmare undersökts, intar några boplatser vid 
Hornavan i viss mån en särställning. I regel är del särskilt elt 
förhållande, som försvårar den vetenskapliga bedömningen av det 
rika och ännu outforskade fornsaksmaterial, som framkommit 
från de norrländska boplatserna: samtliga härdar och fornsaker 
påträffas vid utgrävningarna i regel helt ytligt under torvlagret 
utan någon skiktning i kulturlager, varför del ej kan avgöras, om 
de hör till samma bosättning eller till flera olika, med kanske 
tusental år emellan. 

En hittills unik möjlighet atl med hjälp av Cu-analys i en på
visbar lagerföljd upprätta vissa kronologiska hallpunkter lämnas 
av nyssnämnda boplatser vid Hornavan, vilka undersökts som
rarna 1958—61 under fil. kand. Birgitta Hallgrens ledning. En av 
dessa, boplatsen på Döuddcn i Lulepotten, har redan publicerats 
av Hallgren i årsskriften Norrbotten 1959, en annan är belägen 
vid Rappasundet ca 2 km norr om kyrkplatsen i Arjeplog och den 
tredje, som denna uppsats skall behandla, ligger på en sandig udde 
troligen en gång kallad Varghalsen,1 ca 4 km nordöst om kyrk
platsen på ön Galtisguts sydsida (fig. 1). 

1 Markägaren Axel Fjellslröm, Fårholm. liar ber i t ta l all hans fader brukade 
kalla nolvarpcl på uddens nordsida för "Varghalsvarpel". 
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Pig. 1. översiktsbild över boplatsen Varghalsen (på den från vänster inskju
tande udden) tagen rakt över gården Fårholm och mot berget Galtispuoda i 
bakgrunden. Även på udden i förgrunden har boplatser påträffats liksom på 
det smala näset bakom Varghalsen, Foto Lars Bergström. — Ubersichtsbild 
der Siedlung Varghalsen (auf der Landzunge nach links). Auch auf der 
Landzunge iin Vordergrund wurden Siedlungen angetroffen sowie auf der 

Landenge hinter Varghalsen. 

Från dessa boplatser har prov från gamla och av tjocka sand
lager isolerade kulturlager ålderbestämts med C14-analys. Det 
måste betecknas som angeläget för den norrländska slenålders-
forskningen att snarast få resultaten av des.sa mätningar publi
cerade, även om det tills vidare blott kan ske i preliminär form. 

Somrarna 1959 och 1900 hade jag i uppdrag alt ulföra under
sökningen av boplatsen på Varghalsen, Detta gick så till att en 
rad parallella provschakl lades upp över slörre delen av boplats-
området under dämningsgränsen, varefter schakten utvidgades på 
fyndrika ställen och kring upptäckta härdar (fig. 2). På detta 
sätt undersöktes ca 1.500 n r , varvid påträffades drygt 400 bear-
betade föremål av olika slenarter — avslag från framställningen 
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Fig. 2. Plan öucr boplatsen Varghalsen, Hornavan, Skdlefte älv. Nivåkurvor 
inlagda med 0,5 m ekvidistans över vattenlinjen den 16 juli 1959. Heldragna 
räta linjer utmärker gräns för utgrävning. St-691 etc. betecknar prov för C'4-
analgs. — Kurte iiber die Siedlung. Die Niveaukurvcn sind mit 0,5 m Equidi-
stanz iiber dem Wasserspicgel am 16. Juli 1959 eingefuhrt. VoIIgezogcne, gerade 
Linien zeigen die Begrenzungen der Ausgrabung, St-691 usw. bezeichnct Pro-
benentnahme zur C"-Analgse. Punkt bezeichnet Fund eines Artefakte» und 

ungefiillter Kreis Lage eines Herdes. 

av dessa oräknade — en stor mängd asbetsmagrad keramik samt 
närmare 30 härdar och två kokgropar. 

Starkaste koncentration av fornsaker uppvisade själva udd-
spetsen. Här kom också de förhållanden i dagen som närmast 
föranlett denna uppsats. 

Karakteristiskt för de norrländska boplatserna är de mängder 
av avslag och skörbränd sten, som brukar återfinnas på strand-
planet. Det är också huvudsakligen det förhällandet som gör det 
möjligt att upptäcka dem vid en inventering av sjöstränderna. Bo
platsen på Varghalsen avvek från detta förhållande därigenom 
att endast delar av boplatsen markerades av sådant utspolat eller 
utkastat material, medan själva uddspetsens strandmaterial ut
gjordes av ren sand. Del visade sig emellertid vid utgrävningen att 
de sedvanliga skärvstenarna fanns där, blott att de överlagrats 
av elt kraftigt sandlager. Ett gammalt slrandplan markerat av 
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Fig. 3. Profil från uddspetsområdet. Det urspungliga strandplanet markerat 
au skiirustenar och gröure framvaskat grusmaterlal framträder tydligt under 
lagren av skiktad sand. — Profil der Spitze der Landzunge. Die urspriing
liche Strandehene, durch Steinscherben und gröberes, ausgewaschenes Kies-

material gekennzeichnet, tritt deutlich unter den Sandscbicbten hervor. 

stenartefakter, skärvsten och ett genom vattnets erosion fram
vaskat grövre grusmaterial, kunde utan svårighet framprepareras 
under lager av skiktad sand (fig. 3). 

Den skiktade sanden täckte också ytterkanterna av den mark
yta som boplatsen anlagts på. Denna ursprungliga markyta av
tecknade sig tydligt i profilerna som ett stundom relativt kraftigt 
luiiiiuslager, innehållande här och var keramikskärvor, medan 
artefakter av sten påträffades tätt under ifrågavarande humus-
lager. 

Strandförhållandena under boplalstid kunde i allmänhet så 
noga fastställas att det gamla strandhaket kunde direkt utpekas i 
profilerna. Samtidigt med alt hunmslagret upphörde, vidtog så
lunda, några dm därunder, det grövre forna strandmalerialet. 

På grund av att sanden var skiktad, kan det fastslås alt den 
dilförts genom vattnets arbete. Det rör sig således om svämsand, 
troligen vad geologerna skulle kalla en strandsporrebildning. 
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Fiy. i. Pilspetsar, skrapor sunit kniv (:' I au kuurtsit oeh skiffer. Samtliga 
föremål, utom skrapan längst ned till vänster, är från nddspelsoinrådet och 
kan dateras till tiden före 400 e. Kr. Den undantagna skrapan påträffades 
i myren och har t'.'4-duleruls till omkr. 2.'i00 f. Kr. Foto Biksuntikuarieämbetef. 
•—• Pfeilspitzen. Schaber und Messer ( t ) uns Quarzit und Sellie/er. Sämtliche 
Gegenstände ausser dem Schaber untcn links stammen von der Spitze der 
Landzunge her und können der Zeit vor 400 n. Chr. zugcrcebnet werden. Der 
Schaber unten links wurde im Moor angetroffen und wird unhund von C u -

Analy.se der Zeit um 2400 u. Chr. zugeschrieben. 

Denna process får inte betraktas som etl i ell slag försiggående 
förlopp. Uppbyggnaden har avbrutits av tillfälliga stagnationer, 
tillräckligt långvariga för att tillåta alt markytan lorvtäckts, vilket 
framgär av tydliga humusrändcr i profilerna på olika höjd. 

Ell mycket viktigt förhållande för dateringen av bosättningen 
pa uddspelsen är att varken stenföremål, avslag eller ens skärv-
stenar päträffats i den skiktade sanden eller däröver. Samtliga 
föremål har legal antingen i samband med det ursprungliga vege-
talionsskiktct eller på det gamla strandplanet. Detla visar att 
udden övergivits, innan sandöverlagringen börjat; ty det är inte 
troligt att en senare bosättning på den tränga udden inte skulle 
ha lämnat spår efter sig på det växande strandplanet i form av 
koksten eller kvarlsitavslag. Skulle någon bosättning verkligen 
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V 

4, 

Fig. 5. Atbettmagrad keramik från uddspdsonirådet ornerad ined bl. a. av
tryck efler kainlandad stämpel och rörstämpel. Dateras lill tiden före 400 
t. Kr. Foto Riksantikvarieämbetet, — Keramik mit Atbesteinmtsehung von 
der Spitze der Liindzunye, u .a . mit Abdriickcn eines kammgezåhnten Stempelt 
und eines Rolirstenipds vcrziert. Wird der Zeit vor illi) n. Chr. zm/esebrieben. 

senare ha ägt rum, måste den ha varit av mycket låg intensitet 
och kan endast ha efterlämnat enstaka artefakter (jfr förhållan
dena i myren nedan!) som man i en generell dateringsdiskussion 
gör klokt i att bortse Iran. 

De för Varghalsen speciella förhållandena innebär följaktligen, 
att en datering av den ursprungliga markytan skulle ange lägsta 
möjliga ålder fiir de fornsaker som framkommit Iran boplatsens 
uddspetsomräde. 

Med anledning härav har Ivå prov Iran den överlagrade mark-
ylan äldersbestämts med C14-analys vid laboratoriet för radioakliv 
datering i Stockholm. Resultatet blev 1075 ± 80 år före nutid 
för det ena provet (med ur SI 693 i lah:s dateringslista) och 
1110 ± 70 för det andra (St 095). 

218 



V A 11 (i II A I. S I! N — E N F Ö R H I S T O R I S K B O P L A T S V I D H O R N A V A N 

Fig. li. HarUklump med fingeravtryck, piltkaftglättare au pimpsten samt 
krumböjd skifferknip frun uddspetsområdet. Dateras till liden före 400 e. Kr. 
Foto Riksiiulikuarieiiinhelet. — lliirzklmnpen mit Finijernbdniekcn, Pfd l -
schaftglåtter aus Bimsrieln und krummgebogene» Schlefermetter. Von der 

Landzungenspitze. Wird der Zeit vor 400 n. Chr. zugeschrieben. 

Tidsskillnaden mellan proven är ju ganska stor, trots all de 
endasl togs ca 2 m från varandra. Nägot annat var ej heller att 
vänta då, som ovan konstaterats, sanduppbyggnaden ej fär be
traktas som elt i ett slag försiggående förlopp. Det finns där
för orsak att misstänka alt ytterligare ("."-dateringar skulle ge 
ännu mer lidsskiljande resultat. Men i vårt resonemang har endast 
det äldsla provet giltighet, då vi vill vela när svämsanden senast 
börjat överlagra boplatsen, ly eller della kan ingen bosättning pfi 
uddspetsen spåras i de växande sandlagren. Tillsvidare kan vi 
säga all detta inträffat senast under 300-talet e. Kr. 

Därmed har vi nätt en kronologisk hållpunkt för fynden från 
själva uddspetsomrädet: de kan med stor sannolikhet sägas vara 
äldre än 400 e. Kr. Nedan skall ell försök göras att mer exakt 
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datera en av härdarna på uddspetsen till någol av de första år
hundradena e. Kr. En sådan datering kan dock ej utsträckas till 
att gälla ens närliggande eldstäder, som mycket väl kan vara 
tusentals år äldre. 

De fynd som jag nu tror mig ha visat vara äldre än 400 e. Kr. 
utgöres lill mycket stor del av skrapor (uppskattningsvis ca 90 °/o), 
såväl ovala, runda, fyrsidiga som av mer oregelbunden form. Där
utöver märks främst pilspetsar och spjutspetsar med rakt av
skuret eller nägot urnupel basparti. Två skifferpilspetsar är dock 
fösedda med långe. Det vanligaste materialet är kvartsit, därnäst 
porfyr. Skiffer förekommer förhållandevis sällan och endast ett 
fätal skrapor är formade av flinta (lig. 4). 

Keramiken är asbelsmagrad. Då krukskärvornas ytskikt är 
myckel dåligt bevarat, uppvisar endast elt fätal spår av en orne
ring som tycks ha bestått av vinkellinjer eller parallella rader av 
horisontella linjer, stundom avsatta med en kamtandad stämpel. 
Också rörslämpel har någon gång kommit till användning (fig. 5). 
Inget kärl har kunnat rekonstrueras, varför vi inte kan säga 
något om lerkärlens form. Några krukskärvor visar spår som 
lyder på alt lerkärlet formats på cn Iräform genom alt ha avtryck 
av kvisthål och träets ådring. 

Vidare märks bland fynden en mycket vackert slipad, eneggad 
och krumböjd kniv av röd skiffer med ett elegant utsvängt egg-
parti, en pilskaftglätlare av pimpsten och en hartsklump med 
lydliga märken efter greppet av en vänsterhand, som uppkommit 
då hartsen knådats mjuk — kanske för att duga till läluing i 
något träkärl (fig. 6). 

På ett låglänt område Innanför uddspetsen har en liten myr 
bildato) nu bevuxen med blåbärsris och kråkris, tall samt en och 
annan gran. Vid en provgrävning i myren visade det sig att den 
var uppbyggd av lager av olika slags myrtorv, vilka växt upp 
över några härdar (härd 22—24), en gång anlagda på vad som 
då måste ha varit torr sandmark (fig. 7). 

Från torvskärningarna (iver härdarna 22 och 23, vars inbördes 
avstånd var två meter, har elt par serier av prov uttagits för pol-
lenanalys, vilken utförts genom vänligt tillmötesgående från 
docent Magnus Fries vid Växthiologiska institutionen vid Uppsala 
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F'ig. 7. Vid grävning i en liten myr innanför uddspetsen framkom under lager 
au olika »lag» myrtorp några härdar , vilka genom CM-analg» kunnat dateras 
till omkr. 1'illll f. Kr. Härd 22 ( t . h . ) och 23. — Bei Glidningen in einem kleinen 
Moorgcbiet innerhalb der Landiungempi tze wurden unter Schichten von ver-
schiedenartigem Moortorf einige Feuers td len freigelegt, die anhand von C"-
Anatgse der Zeit um 2400 v. Chr. zugescbrieben werden können. Herd 22 

(rechts) 'und 23. 

universitet. (Se härom Fries' uppsats i denna publikation.) Dess 
utom har Ire dateringar gjorts i en provserie Iran skärningen över 
härd 23 vid CMaboratoriet i Stockholm. Resultaten av dessa ana 
lyser linnes grafiskt uttryckta i Fries' uppsats. 

Av Cw-provcn är det understa taget i det kol jordslager som upp
kommit vid användningen av härd 22 och 23. Analysen gav värdet 
4380 ± 85 för nutid (St 697). Pfi ytan av samma lager låg en 
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kvartsilskrapa som alltså härrör från samma tid, dvs. enligt syd-
skaudinavisk terminologi närmast mellanneolilikum (fig. 4). 

Härd 24, som lag nio meter frän de föregående härdarna, hörde 
lill ett överliggande kol jordslager som daterats till 1840 ± 75 
före nutid (St 092), alltså en betydligt mer framskriden lid. Här
dens tillkomst har enligt della inträffat någon gång under de 
första tvä århundradena e. Kr. eller under en period som i Syd-
Skandinavien redan motsvarar järnålder, närmare bestämt äldre 
romersk järnålder. 

Anmärkningsvärt är att inom hela den utgrävda delen av myren 
(drygt 50 m2) fanns, förutom de tre härdarna, endast enstaka skärv-
stenar, till antalet knappast överstigande tio. Likaså påträffades 
inom hela detta område endast ovannämnda skrapa samt elt be
arbetat och elt obearbetat kvarlsitavslag. Detta står i starkaste 
kontrast till den fyndrika och av skärvstenar och kvarlsitavslag 
översållade uddspetsen. Rosätlningen i den nuvarande myren har 
alltså haft en helt annan, kanske mer tillfällig, karaktär än på 
strandbanken. 

Från punkten för en av påblåst sand delvis överlagrad härd 
(härd 15) på själva uddspetsområdet har ytterligare ett par prov 
pollenanalyserats (se härom Fries). 

Det ena provet (PP IV: 1) härstammar från en äldre markyta, 
på vilken en med härden sammanhängande skärvstenspackning 
lagts. Det andra provet (PP IV: 2) är taget i den senare markyta 
(överlagrar härden), som tidigare omtalats oeh som täcktes av 
påblåst sand för alt vidare fortsätta in under svämsanden. 

Om skärvstenspackningen kan sägas, alt den ligger i samma 
lager som härd 15 och alt den antingen bildats av utkastad skör-
bränd sten frän denna, eller i sig själv utgör resterna av en för
störd eldstad. I det senare fallet torde den vara äldre än härd 15 
och har kanske skadats vid dennas anläggning. Kan nu dessa prov 
tidsbestämmas ligger härdens tillkomsttid mellan de årtal som 
då skulle framkomma. Det skall här prövas. 

För att, med hjälp av de två pollenproven, datera härden har 
man alt försöka inpassa deras spektra (se Fries a. a.) i de C14-
daterade pollendiagrammen vilka Fries publicerar. Nu vet vi ge
nom tidigare resonemang att härden åtminstone är äldre än 
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Fig. iS. Skifferpilspets och kvar t t i t tkrapor framkomna i sluten lagerföljd. 
Skrapan t. b. påträffades i d t kulturlager som C'4-daterats till ca 1100 e. Kr. 
De båda övrlyu skraporna härrör frun lagret däröver medan /lilspctsen låg 
i lugrct därunder. Foto Biksiinlikuarieiiinbetet. — Sehieferpfeilspifze und 
Quarizittchaber, in geschlossener Schichtenfolge ausgegraben. Der Schaber 
recht» wurde in einer KuUurscbieht angetroffen, die iinband uon C-Ana lyse 
der Zeit um 1100 n. Chr. zugeschrieben werden känn. Die beiden anderen 
Schaber stammen aus der daruber gelegenen Schicht, während die Pfeilspitze 

in der darunter Hegenden Schicht gefunden wurde. 

1075 ± 80 år, vilket måste gälla även prov PP IV: 1. Provet har 
alltså alt inpassas ett stycke under 34 cm djup i a-diagrammet 
och 28 cm djup i b-diagrammet, vilka djup C14-daterats till (>20 ± 
65, troligen betydligt närmare eller lika gärna under 42 cm djup i 
a-diagrammet och 35 cm djup i b-diagrammet, vilka daterats till 
1840 ± 75. 

Vidare är att märka att prov IV: 1 innehåller granpollen, var
för det med all sannolikhet bör ligga (iver 4(5 cm djup i a-diagram
met och 39 cm djup i b-diagrammet, där granpollen ännu inle 
börjat uppträda. Trädpollenslagens procentuella fördelning i 
delta prov visar sig nu mycket nära ansluta till förhållandena på 
40 cm djup i ((-diagrammet oeh 33 cm djup i b-diagrammet, dvs. 
strax över del djup som Cu-daterats till 1840 ± 75. 
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Om dessa pollenanalytiska jämförelser har giltighet, kan till
komsttiden för härd 15, med den säkerhet som C14-dateringarna 
kan ge, fastläggas mellan ca 1840 och ca 1675 före nutid, dvs. 
lill något av de första århundradena c. Kr. 

Det andra provet (PP IV: 2) finner Fries (a. a.) möjligt att in
passa i t. ex. b-diagrammet kring 31 cm, vilket stämmer relativt 
väl med närmast liggande datering av den av svämsanden över
lagrade gamla markytan lill 1110 ± 70. En annan, kanske lika 
passande placering är enligt Fries på 5 cm nivån i b-diagrammet 
med silt utpräglade talhnaximum. Den påblåsta sanden skulle i 
så fall ha överlagrat härden på ett ganska sent stadium. 

En sista C14-datering föreligger inom ett helt annat och mer 
höglänt parti av boplalsområdet. Det är taget i ett av påblåst sand 
Överlagrat kulturlager elt hundratal meter från uddspetsen innan
för en brant strandhrink. Kulturlagret, som utgjordes av en gam
mal förkolnad markyta, har daterats till 875 ± 70 före nutid (St 
691), vilket i Sydsverige motsvarar sen vikingatid eller tidig me
deltid. Redan under den tid boplatsen varit använd har sand
överlagringen skett, vilket visas av tvä fynd av kvartsilskrapor i 
den påblåsta sanden (fig. 8). I själva kollagret påträffades likaså 
en kvarlsilskrapa, som alltså nu kan dateras till ca 1100 e. Kr. 
(fig. 8). 

Äldre måste en pilspets vara som låg i sanden omedelbart under 
detla lager. Den var gjord av röd skiffer och var försedd med 
långe och rudimentära mothakar, egentligen endast markerade 
med slipade linjer på bladet (fig. 8). Viktigt är dock att minnas, att 
lagerföljden ingenting säger om storleken av tidsskillnaden mellan 
de övre och det undre lagret. Ingenting hindrar därför alt samt
liga dessa fynd är relativt samtida. 

De vunna daleringarna har visat alt boplatsen på Varghalsen 
varit utnyttjad under 2000-talet f. Kr., under de första århundra
dena e. Kr. samt ca 1100 e. Kr. av en befolkning som stått på 
slenåldersstadict. Uttryckt enligt den sydskandinaviska krono
logien innebär detta att bosättningen pågått under yngre sten
ålder, romersk järnålder och tidig medeltid. Huvudmassan av 
fynden tillhör tiden före 400 e. Kr. 
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Förteckning över C'4-daterade prov från Varghalsen. 

Från uddspetsområdet: 
St 693. Prov från en gammal markyta som täckts av svämsand. Daterat till 

1675 ± 80 år före nutid. 
St 695. Prov från samma markyta, taget ca 2 m öster därom. Daterat till 

1110 ± 70. 
Frän myren: 
St 696. Prov från ett av de torvlager som överlagrat härd 22—24. Taget ca 

30 cm söder om härd 23, 25—27 cm under ytan. Daterat till 620 ± 65. 
St 692. Prov från ett kolblandat torvlager som överlagrat härd 22 och 23 

men är samtida med härd 24. Taget rakt under föregående prov 
34—36 cm under ytan. Daterat till 1870 ± 75. 

St 697. Prov från ett kolblandat och höghumifierat torvlager, samtida med 
härd 22 och 23. Taget rakt under föregående prov, 41—42 cm under 
ytan. Daterat lill 4380 ± 85. 

Från boplatsens västra del: 
St 691. Prov från ett av påblåst sand överlagrat kulturlager. Daterat lill 

875 ± 70. 

2. Po l lenana ly t i sk unde r sökn ing 

Av Magnus Fries 

I samband med omfattande arkeologiska undersökningar av ett 
hoplatsomräde vid Hornavan, utförda av fil. kand. Rirgitta Hall
gren och fil. kand. Rengt O. H. Johansson, har jag ombetts att ut
röna möjligheterna att med pollenanalys lämna en eller annan 
kronologisk fixpunkt i de torvskärningar, som med stor noggrann
het utförts i anslutning till fynd av härdar i torven. Lokalen är en 
myr på en i Hornavan utskjutande udde, Varghalsen. Den ligger 
ca 4 km nordöst om kyrkplatsen i Arjeplog i ett område, där tallen 
är det dominerande trädslaget (jfr kartan fig. 9). 

Det av amanuens Th. Candolin och mig pollenanalyserade 
materialet bestod dels av prov tagna i fält från härd nr 15 och en 
lorvlagerföljd från punkten för härd nr 22 (diagram a, fig. 10), 
dels av en torvpelare utgrävd 1 m från punkten för härd nr 23 
(diagram b, fig. 10).1 Ur denna torvpelare kunde i laboratoriet en 

Se Johanssons uppsats ovan. siirskilt lig. 2 o. 7. 
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Fig. 9. Skogskarta för trakten kring Hornavan (H), Uddjaur (U) och Stonwan 
(S) ni. ni. Något förenklad efter II. Hesselman» och M. Lundqvists kar ta över 
"Barrskogens proccntisku urea l fön ldn ing . . ." (Ymer o. Geogr. Ann. 1936). 
Vidsträckta arealer kring undersökningsplatsen (x) äro starkt tulldotninerade 
(jfr pollendiagrammen fig. 10). Pilen vid kurbins nederkant unger läget för 
skidjyndet norr om Slagnäs, varifrån ett mer granpollenförande diagram före

ligger (jfr texten). — Erklärungcn in der Zusammenfassung. 

minutiös provtagning äga rum för pollenanalys och (^-bestäm
ning, den sistnämnda utförd vid Laboratoriet för radioaktiv date
ring, Stockholm. 

Möjligheterna att med pollenanalys lämna kronologiska fix-
punkter i en lagerföljd äro av olika skäl begränsade. Detta gäller 
siirskilt nordsvenska förhållanden (Norrland oeh norra Svealand, 
dvs. ned till norrlandslerrängens gräns mot det mellansvenska låg
landet). Detla beror huvudsakligen på att det här rör sig om ett 
mycket begränsat anlal komponenter i ett pollendiagram, dvs. 
antalet pollenslag med kronologiskt Indikationsvärde är ytterst 
ringa; Irädfloran är ju betydligt fattigare än i Sydsverige. Huvud-
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komponenter genom hela poslglacialtiden äro tall och björk, 
under dess senare del (ca 3000 år) även gran. Mindre framträ
dande är inslaget av al (gråal och klibbal, sistnämnda troligen 
mest söderul). Pollen av hassel och ädla lövträd utgör ett mycket 
blygsamt inslag men kan dock i pollendiagram från nedre och 
mellersta Norrland och norra Svealand ha ett visst indikatoriskt 
värde. 

Härav följer att utsikterna att urskilja polleiuiiiahjtiska led
nivåer, som äro kronologiskt någorlunda fixerade, avta i stort sett 
norrut. Elt pollendiagram från Norrland, särskilt från övre Norr
land, är därför som instrument för åldersbestämningar mindre 
känslig! iin diagram från Sydsverige. 

Den enda verkligt tydliga lednivån utgöres av granjiollen-
gränsen, dvs. grankurvans början (oftast en stigning från mycket 
låga värden), avspeglande granens slora spridning i norrlands-
lerrängen, vilken i Ångermanland och nedre Lappland skall ha 
inträffat vid pass 1000 år f. Kr.2 Men det finns även beträffande 
graiipollengränsens utformning undanlag — som i föreliggande 
fall — beroende på lokala förhållanden. Därom mera i det föl
jande. 

Flertalet nordsvenska pollendiagram, som nå ned ett gott stycke 
under granpollengränsen, karakteriseras av ett mer eller mindre 
markerat björkmaximum (och motsvarande tallminium). Detta 
uppfällas på goda grunder som en parallell företeelse till den ut
dragna kulmina!ion av summakurvan för de ädla lövträden i syd
svenska diagram, vilken är ultryck för den postglaciala värme-
tiden, dvs. mesolitikums senare del, neolitikum och bronsålder.3 

På grund av granens krav på god mark — den undviker i varje 
fall genomsläppliga sandiga och grusiga marker — ha vissa trak
ter av Norrland kommit alt vara mer tall- än grandominerade. 
Så är fallet med trakten kring Arjeplog. Kartan över "Rarrskogens 
procentiska arealfördelning. . . i Norrland och Dalarna" av 

2 Fromm i Geol. Fören. Forhandl . 1938 s. 379 o. G. Lundqvist i Ymer 1956 
s. 235. 

-1 Jfr Fries i Fornvännen 1956 s. 7. 
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H. Hesselman ocli M. Lundqvist4 visar en påfallande talldominans 
i Hornavan—Uddjaur-trakten men mer gran mot norr och söder. 
Kartan fig. 9 visar schematiskt tall- och granfördelningen i dessa 
trakter. 

De föreliggande två pollendiagrammen från punkter på endast 
3 m från varandra representera skogsutvecklingen i en mager, 
talldominerad Irakt. Denna talldominans synes ha existerat 
oavbrutet under hela grantiden, dvs. tiden efter granens nord
svenska spridning. Markerad grankurvuppgång saknas, och det 
ovannämnda ungefärliga årtalet 1000 f. Kr. kan därför ej omedel
bart inpassas. 1 O-diagrammet kunde lalet utan annan ledtråd icke 
ha placerats exaktare än mellan 35 och 42 cm, i b-diagrammet 
antingen mellan 25 och 29 cm eller omkring 37 cm. Först med 
hjälp av C14-dateringarna av b-profilen, inpassade även i n-dia-
grammet, kan nämnda kronologiska fixpunkt förläggas till ca 42 
cm nivån i a-diagrammet och lill ca 37 cm nivån i b-diagrammet. 
Björkmaximet under granpollengränsen är ej heller så tydligt som 
är fallet i diagram från nuvarande granområden. Lagerföljden är 
dock i detta avsnitt starkt komprimerad. 

Blund övriga pollenanalytiska resultat märkes fynd av ett fåtal 
pollenkorn av sydskandinaviska träd, nämligen av ek, alm, ask, 
lind, bok och avenbok samt av hassel enligt den fördelning, som 
framgår av diagrammen. Givetvis äro de alla ditblåsta från syd
ligare nejder. Den väntade koncentrationen av ek, alm, ask, lind 
och hassel till de mot postglacial värmetid svarande lagren (under 
granpollengränsen) är endast svagt antydd. Viden, kråkris, blå
bär (?), gräs och halvgräs äro mer eller mindre svagt represente
rade och visa ingen märkligare tendens i uppträdandet. Därtill 
komma sporer av några lummerarter och två mikrosporer av 
dvärglummer (Selaginella). 

Mer anmärkningsvärda äro ett 10-tal pollenkorn av gråbo 
(Arlentisia) dels i lagren ovanför nivån för C l4-datcringen 620 
± 65 före nutid (St-696) i båda diagrammen, dels på 33 cm nivå 
i b-diagrammet, dvs. i ett kolförande lager. På sistnämnda nivå 
— liksom i a-diagrammets översta prov — påträffades också ett 
pollen av spetsgroblad (Plantago lanceolata). På 17 cm nivå i b-

4 Ymer ocli Geogr. Ann. 1936. 
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Fig. 10. Två pollendiagram från hoplatsomrädet pd Varghalsen vid Hornavan. 
Diagrammen äro med bl. a. sinn låga yranpollenkurvor troligen typiska för tull
områden i övre Norrland. — d från härd 22, b från en punkt 1 m från härd 
23. Avståndet mellan a och b ca 3 m. Till vänster om diagrammen lagerföljds-
stuplar med l nedre tredjedelen den högförmultnade, dyiga kärrtorven (hori
sontella kortstreck) med kolförandc kulturlager (kol oregelbundna suarta figu
rer, härdstenar öppna ovaler). Ovanför mer eller mindre lågförmultnad, snab
bare bildad torv (våglga tecken). Torven vilar på sand. Pollenmängden har 
beräknats i procent av summa trädpollen ( 2 AP) i varje prov. På den sned-
streckade nivån i diagrammen har, delvis med stöd av C u-datcr inyarna och 
Stratigrafiskt} karaktärsdrag, granpollcngränsens ungefärliga läge angivits. 
Denna nivå har bär tjänat som referensnivå för diagrammens inbördes place
ring i vertikalled. Cu-värdcna, erhållna ur torvmaterial från b-profilen, mot
svara t a-profilen nivåerna 34, 42 resp. 46 cm. De ange år före nutid. — För
klaring till hokstausförkortningarna: A al, troligen grdal (Alnus incana), C 
auenbok (Carpinus), Co hassel (Corylus), /•' bok (Fagus), Fx ask (Fraxinus) , 
Pc gran (Picea), Q ek (Quercus), T lind (Tilia) och U alm (Ulmus). Plustecken 
anger fgnd av endast ett pollenkorn. — Erkbirungen in der Zusammenfassung. 

diagrammet noterades ett pollen av Chenopodittceae-typ (troligen 
svinmålla). På 23 cm nivå i a-diagrammet iakttogs ett rågpollen. 
Des.sa pollenslag kunna karakteriseras som kulturindikatorer. Ett 
samband är tänkbart mellan å ena sidan den påvisade lokala för
historiska kulturen och yngre, icke arkeologiskt belagd mänsk
lig verksamhet och å andra sidan uppträdandet av dessa pollen. 
Materialet är dock för knapphändigt för att tillåta längre gående 
slutsatser. Även möjligheten av förorening eller fjärrtransporl av 
pollen kan åtminstone i viss utsträckning inte förbises. 

Från härd nr 15 på strandbanken ha två prov pollenanalyserats, 
det ena (PP IV: 1) omedelbart under härden, det andra (PP IV:2) 
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lätt ovanför denna. Resultaten äro följande i procent av summa 
trädpollen (1084 resp. 3055 räknade trädpollen). PP IV:1: tall 70, 
gran 3, björk 26, al 1 samt av alm och gråbo vardera ett pollen
korn. PP IV :2: tall 89, gran 4, björk 7, al 1 samt av hassel ett 
pollenkorn. Den oerhörda överrepresentationen av tall i PP IV:2 
kan vara lokal, inpassuingen av dessa spektra i pollendiagrammen 
låter sig ej omedelbart göras. Antingen böra de ligga i det tall-
maximum, som är antytt i gapet mellan 35 och 40 cm i a-diagram-
met och mer markerat kring 31 cm i b-diagrammet eller i lik
nande lallmaximum på 5 cm i b-diagrammet. Även ett Artemisia-
pollen påträffades i prov IV: 1 (jfr ovan). 

De i detta fall blygsamma pollenanalytiska resultaten äro 
tecken på metodens begränsning i dylika sammanhang. Däremot 
visar det närmast jämförbara pollendiagrammet — från Slagnäs-
trakten ca 50 km mot SSO mellan grandominerade områden8 

— en markerad grankurvuppgång och en i övrigt mera normal 
kurvgång. Detsamma är fallet med ett pollendiagram från Adak 
ytterligare ca 35 km mot SO, anmärkningsvärt på grund av att 
fem nivåer C14-daterals, bl. a. grankurvans uppgång till 1045 
± 75 f. Kr.7 I en trakt med mera gran i nutiden — och därmed 
sannolikt även under hela grantiden — har man alltså utsikt atl 
finna grankurvans början tydlig! utbildad och följaktligen få en 
användbar och tidsbestämd lednivå: 1000 f. Kr. med en felmargi
nal på endast några århundraden. 

6 Finds of skis, Gen.-stab. litogr. aust. 1950 s. 86. 
7 G. Lundqvist i Ymer 1956 s. 235. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Varghalsen. Eine prähistorische Siedlung am See Hornavan. 
Bengt O. H. Johansson: Funde und Datierungen. 

Von dem Varglialsen, einer kleinen Landzunge im See Hornavan. Kirch
spiel Arjeplog iu Lappland, wird eine vorgeschichtliche Siedlung beschrieben, 
die zu den ältesteu der mehr als tausend bekannten nordschwedischeii Fund-
plätze zu zahlen ist. Insgesamt wurden mehr als 400 steinerne Artefakte ange
troffen, hauptsächlich Schaber und Pfeilspitzen aus Quarzit, sowie grosse 
Mengen an Keramik, gemischl mit Asbest. Von den mehr als 30 entdeekten 
Herden liegen die meisten — zusamnien mil den Finzelfunden — auf der äus-
sersten Spitze der Landzunge (s. Karte, Abb. 2). 

Bei der Ausgrabung des äussersten Stiickes der Landzunge zeigte es sich, 
dass die urspriingliche Slraudfläche an der Siidscite — und dabei auch die 
lundliihrendc Kullurablagerung — durch eine dicke Schicht von Schwemm-
sand isoliert war. Eine C l4-I)atierung dieser Kullurablagerung zeigt, dass die 
("bcrschwemmung spätestens während des 4. Jahrhunder ts n. Chr. eingeselzl 
haben muss. Eine dauach folgende Besiedlung der engen Spize der Landzunge 
ist daher wenig wahrscheinlich, auch weil man sonst auf der später wieder 
wachsenden Slrandebene Spuren hälle finden miissen, weuigslens iu Form 
von Steiuscherbeii oder Werkzeugabschlägen. Die Funde von der Spitze der 
Landzunge stammen also zum grössten Teil aus der Zeit vor 400 n. Chr. 

Auf dem Grund eines kleinen Moores auf der Landzunge lagen drei Herde, 
Nr. 22—24 (Abb. 2 u. 7). Im Anschluss an dieselben wurden Pollenunter-
suchungen und C14-l)aticruugcn in den verschiedenen Moorschichten vorge
nommen (s. hieriiber weiler unten). Die Herde 22 und 23 wurden anhand der 
Proben auf die Zeit 4380 ± 85 und der Herd 24 auf die Zeit 1840 ± 75 vor der 
Gegenwarl bestimmt. Die ersle dieser Datierungen gilt auch fiir einen Quarzit-
schaber (Abb. 4). Durch Vergleiche zwischen einer Pollenprobe vom Hcrd 
15 auf der Spitze der Landzunge und den obengenannten C14-datierlen Pollen-
diagrammen scheint nian den Hcrd 15 einem der ersten Jahrhunder te nach 
Chris ta! (zwischen etwa 1840 und etwa 1675 vor der Gegenwarl) zufiihrcn zu 
können. 

Im wesllichen Teil der Siedlung wurde eine von wiiidgctriebenem Sand 
iiberdeckle kohlenhallige Frdschichl mil der C14-Methode analysiert. Sie 
enthielt einen Quarzilscliaber (Abb. 8) und wird der Zeit 875 ± 70 vor der 
Gegenwarl zugefiihrt, d. h. um 1100 n. Ghr. In der Schicht darunter lagen eine 
Pfeilspitze aus roteni Schiefer (Abb. 8) und in der Oberschicht zwei Quarzil
scliaber (Abb. 8). Die Datierung 875 ± 7 0 biidet daher gleichzeitig den 
Terminus post quem fiir die Dalicruiig der Pfeilspitze nnd den Terminus aute 
quem fiir die Schaber. 

Nach den Frgebnissen der C'4-Daticrungen wurde also die Landzunge sogar 
mehrmals von einer Bevölkerung auf sleinzeillichem Nivcau als Wohnstät te 
benutzt, und zwar als crslcs um etwa 2000 v. Chr., dann während der ersten 
Jahrhunder te n. Chr. und zulelzt um 1100 n. Chr. 
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Magnus Fries: Pollenanalytische Untersuchung. 

Es war beabsichtigt, die Vegetation der Umgebung zu zeigen und nach 
Mögliehkeit zur Datierung der prähistorischen Herde beizulragen. Das Resul
tat ist in den Pollendiagrammen a und b (Abb. 10) dargestellt, die von 3 m 
voneinander entfernten Steilen aus dem Moor stammen, welches die Herde 
Nr. 22—24 bedeckt (Abb. 2 u, 7). Es werden die Möglichkeiten diskutiert, 
mit pollenanalytischcn Leitniveaus nordschwedische Diagramme zu datieren, 
in denen nur Kiefer, Birke und später Fichte als Hauptkomponenten vorkom
men. Das beste Leitniveau, die Fichtenpollengrenze etwa 1000 v. Chr. (Fromm, 
G. Lundqvist), erweist sich hier als aussergewöhnlich unscharf. Dieser Bereich 
Lapplands ist und war offenbar immer grösstenteils fichtenarm; vgl. die Karte 
Abb. 9 iiber die Waldzusammensetzung (Arcale mit dominierender Kiefer 
punktiert, Areale mit dominierender Fichte schraffierl; x bezeichnet die 
Untersuchungsstelle). 

Die Lage der Fichtenpollengrenze, welche unten in den Diagrammen durch 
schräge Schraffur angezeigt wird, hatte ohne die C , 4-Datierungcn nicht sicher 
festgestellt werden können. Die Anwendbarkeit der Pollenanalyse fiir Datie
rungen ist somit in den nordschwedischen Kieferngebieten besonders stark be-
grenzt. 

Erklärungcn zur Abb. 10. Die Lagerfolgc: unlcn hochhumifizierter Riedlorf 
mit Kohleanhäufuugcn und kohlefuhrenden Schichlen (unregelmässige bezw. 
linsenförmige Zeichen) und Herdsteinen (offene Ovale), nach oben Sphagnuiu-
reicher Moortorf. 

Eine geringe Anzahl kulluraiizeigender Pollcnlypcn (Chenopodiaccae, Plan-
tugo lunceolata, Artemisia, Secalc) — teils in der Kulturschicht, teils in be-
deutend jiingeren Schichten — durfte in einem gewissen Mäss in Zusammen
hang mit anthropogenen Einfliissen gebracht werden. 
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