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Riksantikvarieämbetets 

norrlandsundersökningar 
I. Publiceringen 

Av Margareta Biörnstad 

Riksantikvarieämbetets arkeologiska norrlandsundersökningar har nu 
pågått i mer än 20 år. Ett överväldigande material har samlats in genom 
inventeringar och undersökningar. Utan överdrift kan man säga att 
materialet är det största som har tillförts de arkeologiska samlingarna 
i landet under de senaste decennierna. Det kan därför förefalla para
doxalt att det ännu till mycket stor del är dött och okänt såväl för 
arkeologer i Sverige och utlandet som för allmänheten. Om man går 
igenom den vetenskapliga litteraturen rörande norrländsk arkeologi 
så skall man finna, att ytterst få nya fakta i form av nytt material 
har tillförts diskussionen under de senaste decennierna. Inte så att 
diskussionen har upphört eller att det skulle fattas nya uppslag och 
nya teorier om bosättningen under förhistorisk tid, dess uppkomst och 
utveckling, men de definitiva slutsatserna saknas i de diskussioner 
som har förts, beroende på den osäkerhet, som det stora okända mate
rialet från norrlandsundersökningarna skapat. Härav följer också att 
undervisningen och studieverksamheten i alltför liten utsträckning har 
kunnat utnyttja de landvinningar som norrlandsundersökningarna 
innebär. Det är därför inte bara angeläget utan helt enkelt nödvän
digt, att materialet blir tillgängligt, att det publiceras. 

Norrlandsarbetena har helt och hållet utgjorts av s. k. räddnings-
undersökningar, dvs. de har framtvingats av exploatering, i detta fall 
nästan uteslutande i samband med sjöregleringar och kraftverksbyggen. 
Arbetet bestod till en början framförallt av inventering av berörda 
älvsträckor och i samband härmed vissa provgrävningar. Dessa re
kognosceringar gjorde det möjligt, att på ett sätt som aldrig tidigare 
få ett grepp om boplatsernas karaktär och läge i terrängen. Man kunde 
också konstatera att boplatsområdena eller delar av dem i allmänhet 
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fanns kvar intakta ovanför de nuvarande strandhaken och att fynd 
och skörbränd sten på strandplanerna inte var de enda resterna, som 
hade bevarats till vår tid. I och med detta stod det klart, att invente
ring och provgrävning icke var tillräckligt utan måste följas av syste
matiska utgrävningar. De stora utgrävningarna kom därför att karak
terisera 1950- och 1960-talen och med dem inleddes en ny epok inom 
norrlandsarkeologien. Man måste emellertid hälla i minnet, att under
sökningarna, som kan betecknas som ett verkligt pionjärarbete, skedde 
under stor press såväl ifråga om tid som ekonomi. Linder sådana för
hållanden är det ofrånkomligt, att de vid en noggrann granskning 
uppvisar fel och brister. Det viktiga är, att norrlandsundersökningarna 
har givit oss en fast grund på vilken vi kan arbeta vidare. Med detta 
material som utgångspunkt kan frägan om undersökningsmetoder och 
andra problem tas upp till behandling och förutsättningarna för det 
fortsatta arbetet förbättras. 

Enligt fornminneslagen har det åvilat exploatörerna att bekosta 
sådana undersökningar, som ämbetet har ansett erforderliga och vilka 
har kunnat bedömas vara skäliga med hänsyn till företagets omfatt
ning. Det är självklart, att undersökningar, som ålägges företag i enlig
het med fornminneslagen, måste begränsas till av företaget direkt be
rörda områden och att kostnaderna endast omfattar ämbetets direkta 
utgifter för undersökningsarbetet och sammanställningen av rapporter 
samt arbetsledning. Med stöd av fornminneslagen finns det icke möjlig
heter att av företagarna uttaga medel för bearbetning och tryckning. 

Speciella anslag för materialbearbetning står icke heller till ämbetets 
disposition. Däremot skall tjänstemännen enligt gällande instruktion 
bedriva vetenskaplig verksamhet. De tjänstemän vid fornminnesavdel-
ningen, som har haft det direkta ansvaret för norrlandsundersök
ningarna och som i detta fall närmast borde komma ifråga, har emel
lertid på grund av det löpande arbetets stora omfattning icke haft 
möjlighet att utföra sådant vetenskapligt arbete som syftat till mate
rialets bearbetning. Det har varit nödvändigt att koncentrera hela 
insatsen till själva undersökningarna för att klara dessa i den svåra 
situation, som uppkom när den svenska vattenkraften på kort tid 
skulle exploateras. 

Fram till är 1950 utfördes norrlandsarbetena vid sidan av ordinarie 
arbetsuppgifter av förste antikvarie Sverker Janson eller under hans 
ledning av extra anställda arkeologer och etnologer, i någon mån av 
landsantikvarierna. Från och med år 1950 har en särskild tjänsteman 
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varit anställd vid ämbetet för att vid fornminnesavdelningen hand
lägga ärenden angående sjöregleringar och kraftverksbyggen och orga
nisera undersökningarna. Lönen för denne tjänsteman har helt bekos
tats av företagen. Under åren 1950-1961 innehades befattningen av 
nuvarande landsantikvarien i Luleå Harald Hvarfner, 1962-31.8.1964 
av författaren, och fr. o. m. den 1.9.1964 av antikvarien Björn Am
brosiani. 

För dem som var ansvariga för norrlandsundersökningarna kändes 
det som en extra börda att vilja men icke kunna utföra den publice
ring av materialet, som alla väntade på. För att avhjälpa den kännbara 
bristen sammanställde Sverker Janson och Harald Hvarfner år 1960 
arbetet Frän norrlandsälvar och fjällsjöar, som var avsett att ge en 
sammanfattning av de arbeten, som hade utförts. I Vitterhetsakade
miens årsbok, i Fornvännen och i Riksantikvarieämbetet, Fornminnes-
avdelningens verksamhet samt i olika lokala tidskrifter har korta sam
manfattningar av undersökningarna lämnats kontinuerligt. Önskemå
let att kunna publicera materialet frän norrlandsundersökningarna 
har emellertid hela tiden kvarstått. 

Redan tidigt stod det klart, att bearbetningen av materialet från 
norrlandsundersökningarna inte kunde utföras av en person. Här 
fanns uppgifter för många och det var då naturligt, att de yngre 
arkeologerna, som deltog i undersökningarna, utnyttjade materialet 
både för seminarieuppsatser och för högre studier. Sä har också skett 
i viss utsträckning. Aven om det på detta sätt har varit möjligt att fä 
delar av det stora materialet bearbetade sä ligger det i sakens natur 
att en fullständig publicering av norrlanclsmaterialet icke kan nås 
denna väg. 

Norrlandsundersökningarnas ständigt ökade omfattning hindrade 
under hela 1950-talet förverkligandet av materialpubliceringen. Aren 
omkring 1960 nåddes kulmen och därefter kunde en begynnande av
mattning av arbetet skönjas. De som arbetade med norrlandsunder-
sökningarna fick för första gången möjlighet att hämta andan och det 
var självklart att tanken på publiceringen nu aktualiserades. Efter 
diskussioner mellan de närmast ansvariga tjänstemännen, Sverker 
Janson, Harald Hvarfner och undertecknad, enades man om att publi
ceringen borde börja med materialet från undersökningarna vid Ume 
älv. Att valet föll på denna har flera orsaker. Vid Ume älv har hittills 
de mest omfattande undersökningarna skett. Vattenkraftutbyggnaden 
har här inneburi t en fullständig avtrappning och medfört att arkeo-
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logiska och etnologiska inventeringar har måst genomföras på större 
delen av älvsträckan från sammanflödet med Vindelälven i kustzonen 
och upp till norska gränsen i fjällområdet. Undersökningarna har 
också inom detta älvområde skett inom en relativt begränsad tid
rymd, i o-årsperioden 1952-1962, och inte minst betydelsefullt om
fattat såväl inventeringar som utgrävningar. Det ansågs värdefullt, 
att man i den första publikationen behandlade ett område som 
sträckte sig genom alla de tre norrländska zonerna, kustlandet, skogs
landet och fjällandet för att härigenom få en belysning av de i norr
landsarkeologien viktiga frågorna om boplatsernas fördelning inom 
de olika zonerna, eventuella olikheter i redskapsmaterialets samman
sättning m. m. Att publiceringen borde ske älvvis var från början 
självklart, med hänsyn till undersökningarnas fullständiga avhängig-
het av vattenkraftutbyggnaderna. På senhösten 1962 diskuterades for
merna för en publicering med professor Carl-Axel Moberg i Göte
borg, som i sitt arbete med det västsvenska stenåldersmaterialet hade 
speciellt intresserat sig för formerna för redovisning av stenåldersfynd. 
Under 1963 följde så en mycket preliminär genomgäng av Umeälvs-
materialet för att skapa en översikt av omfattningen av de arbeten 
som kunde erfordras för att av de föreliggande rapporterna samman
ställa manuskript för publicering. 

Vid de arkeologiska arbetena vid Ume älv har registrerats 274 bo
platser och av dessa har 39 utgrävts helt eller delvis. Härtill kommer 
fångstgropar, härdar, slaggförekomster, kätatomter m. m. I rappor
terna är fynden redovisade i en kortfattad katalog uppställd i stort 
sett efter samma system som statens historiska museums bilagor. Denna 
form av katalog har använts för att tillgodose ett önskemål från museet, 
som vid norrlandsarbetenas början icke ansåg sig ha möjlighet att ta 
emot materialet, om icke museets katalogisering underlättades genom 
att rapportredovisningen följde museets system. För publicering av 
stora material lämpar sig emellertid denna katalogform inte och en 
genomarbetning av fynden med utarbetande av typschema för fynd
redovisningen måste därför vara ett av de viktigaste arbetena. Vidare 
måste en översyn och komplettering av de topografiska uppgifterna 
och vissa omarbetningar av inventerings- och grävningsberättelserna 
utföras för att nå större överskådlighet. 

I samband med materialredovisningen borde vidare vissa speciella 
expertarbeten genomföras, dels en petrografisk expertisering av sten
materialet, dels en osteologisk bestämning av benen från boplatserna. 
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Med dessa olika arbeten skulle man kunna erhålla en systematisk och 
överskådlig redovisning av boplatser och fynd, vilken lämpligen borde 
uppställas topografiskt med början i kustlandet. För att redan i mate
rialpublikationen erhålla en något vidare aspekt på den lörhistoriska 
bebyggelsen och dess förutsättningar borde det också vara lämpligt att 
redovisa övriga kända fornlämningar i älvdalen och lämna en kort
fattad beskrivning av den geografiska miljön kring älven med upp
gifter om förutsättningarna för fiske och jakt. 

Arbetsuppgifterna var således mänga och i en del fall mycket om
fattande och den stora frägan uppkom, vem eller vilka skulle kunna 
åtaga sig uppgifterna? En förfrågan till de arkeologer, som vid fält
arbetet fungerat som platsledare, visade, att dessa med få undantag 
var beredda att svara för genomarbetningen av sina respektive områ
den. Det geologiska och osteologiska arbetet utgjorde inte heller något 
problem. Fil. mag. Hans Sellstedt vid riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museum kunde under docent Nils Gustaf Gejvalls ledning 
utföra benbestämningarna och efter samråd med Sveriges geologiska 
undersökning erhöll riksantikvarieämbetet löfte om hjälp med petro-
grafisk genomgäng av stenmaterialet. Löftet har sedermera infriats 
genom att statsgeologen, fil. lic. Erik Ähnian har ställt sig till förfo
gande som rådgivare. 

Det kanske största arbetet återstod dock att finna medarbetare lill, 
nämligen utarbetandet av ett typschema för redovisning av fyndma
terialet. Det var helt orealistiskt att tänka sig att tjänstemännen vid 
riksantikvarieämbetet vid sidan av sina nuvarande ordinarie arbets
uppgifter skulle kunna genomföra ett sådant arbete utan hjälp från 
annat håll. Det var därför med glädje, som ämbetet tog sin del i bil
dandet av en avdelning för arkeologisk forskning i Norrland vid Stock
holms universitet. Avdelningen tillkom i november 1963. 

Möjligheter att utföra en genomarbetning av materialet frän Ume 
älv för publicering syntes härmed ha skapats och i januari 1964 anhöll 
vitterhetsakademien om anslag hos statens humanistiska forskningsråd 
för sammanställning av det arkeologiska materialet från Ume älv, en 
ansökan som bifölls av rådet. 

Efter två års torlopp kan det vara på sin plats att redovisa hur långt 
arbetet har fortskridit. Det visar sig då, att expertarbetena har kunnat 
genomföras utan så stor tidsutdräkt. Den osteologiska genomgången 
av benmaterialet är således slutförd och för varje boplats med benfynd 
finns materialet redovisat i tabellform och i kort sammanfattad text. 
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Den petrografiska översynen av terminologien vid redovisningen 
av stenartefakterna är också snart slutförd i sin första etapp. 

Under det första året av norrlandsgruppens arbete utdelades till en 
del av deltagarna uppgifter att bearbeta olika föremålsgrupper. Det 
visade sig emellertid att en genomgång och uppdelning av avslags
materialet måste föregå allt vidare arbete med föremålen och insat
serna koncentrerades därför på denna fråga. Det var docent Evert 
Baudou, som tog på sig den svåra uppgiften att i norrlandsavdelningen 
svara för detta arbete. Hans resultat redovisas i denna tidskrift och 
jag skall därför inte gä närmare in på det utan endast konstatera, att 
med Baudous uppdelning som grund beir en schematisk klassificering 
av de föremålsgrupper som är utvecklingar av avslagsmaterialet vara 
relativt lätt att genomföra. 

De hittills utförda arbetena rörande föremålen av sten, den snart 
slutförda första etappen av den petrografiska bestämningen och sche
mat för redovisningen av avslagsmaterialet, innebär att grunden har 
lagts för den genomarbetning av fynden, som måste ske för publice
ringen. Man kan hysa en förhoppning om att fyndgenomgången, som 
kommer att bli den mödosammaste delen av sammanställningen kan 
påbörjas under andra halvåret 1966. Redan dessförinnan bör mallar 
för uppställningen av de topografiska beskrivningarna och invente
rings- och grävningsberättelser kunna utsändas till medarbetarna och 
själva sammanställningsarbetet börja. 

Om det system som kommer att användas för redovisningen av Ume 
älvsmaterialet visar sig ändamålsenligt bör arbetet med publiceringen 
av andra delar av norrlandsfynden bli avsevärt underlättat och denna 
skulle då kunna ske utan så stor tidsutdräkt. 

Norrlandsundersökningarna har ofta utförts i samarbete med andra 
institutioner och enskilda vetenskapsmän. Vid de arkeologiska under
sökningarna har samarbetet framför allt gällt naturvetenskapliga 
undersökningar, fosfatanalys och geologisk genomgäng av områden 
eller material, som har varit nödvändiga för undersökningarnas rätta 
bedrivande eller har tjänat som hjälp vid lokalisering av boplatser. 
Fil. dr Olof Arrhenius har välvilligt lämnat sin hjälp vid fosfatanalys 
och Sveriges geologiska undersökning har bistått med den geologiska 
sakkunskapen. 

Det kanske allra viktigaste samarbetet finns emellertid inte omnämnt 
i några handlingar och det gäller universiteten. Det är ju universi
tetens elever, som under de senaste decennierna i mycket stor ut-
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sträckning har utfört själva fältarbetet och sammanställt rapporterna 
och det är denna generation av arkeologer och etnologer, som man 
hoppas skall kunna utföra bearbetningen av det stora material som 
norrlandsundersökningarna har givit. Detta samarbete har för alla 
parter inneburit stora svårigheter. Ämbetet har genom bristen på 
kvalificerade arkeologer i alltför stor utsträckning varit nödsakat att 
utnyttja den arbetskraftsreserv, som studenterna utgör, till förfång 
för studierna och det är naturligt att universitetslärarna ibland har 
klagat över denna ordning. De har emellertid visat stor förståelse och 
en fortsättning av detta samarbete bör kunna bli till glädje inte minst 
för studenterna, som härigenom får möjligheter att under studietiden 
ingående lära känna olika delar av landet och den för varje landskaps
typ särpräglade arkeologiska miljön. 

Samarbetet med universiteten är utomordentligt viktigt för de fort
satta arbetena i Norrland och det är därför glädjande att norrlands
avdelningen vid Stockholms universitet har kommit till som ett forum 
härför. I dagens läge ser ämbetet som sin uppgift att i första hand 
kunna publicera materialet. Den vidare bearbetningen måste däremot 
delas upp mellan ämbetets tjänstemän och arkeologer vid universite
ten och andra institutioner. En sådan uppdelning borde inte behöva 
skapa några problem eftersom ämnesområdet är så ofantligt stort och 
litet bearbetat. 

Den fortsatta bearbetningen av det norrländska arkeologiska mate
rialet kommer emellertid även att kräva nya undersökningar i de delar 
av Norrland som icke har ingått i ämbetets norrlandsundersökningar, 
således framförallt i kustlandet. Det är därför med stor tillfredsställelse 
man från ämbetets sida ser sådana undersökningar som docent Hans 
Christianssons vid Bjurselet och Evert Baudous bearbetning av lektor 
O. B. Santessons material från Ångermanland. Kompletterande under
sökningar kommer inte endast att behöva göras i kustlandet. Man 
måste hålla i minnet, att ämbetets arbeten i skogs- och fjällandet hela 
tiden har varit knutna till de större vattendragen och deras biflöden 
och ofta snävt bundna till vattendragens nuvarande stränder. Vad 
som eventuellt kan finnas längre bort från vattendragen och mellan 
dessa har ämbetets undersökningar icke kunnat beröra. Efterunder-
sökningar måste också ske inom dämningsområdena för registrering 
av sådana boplatser eller anläggningar, som eventuellt framkommer 
vid den erosion, som orsakas av regleringarna. Vissa begränsade efter-
inventeringar av detta slag har påbörjats. 
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Det samarbete som har etablerats genom tillkomsten av norrlands
avdelningen vid Stockholms universitet och som inte endast omfattar 
arkeologerna vid Stockholms universitet och tjänstemän vid riks
antikvarieämbetet och statens historiska museum utan även arkeo
loger med norrlandsinriktning vid övriga universitet bör om möjligt 
intensifieras och utvidgas till att gälla alla, som ägnar sig åt norr
ländsk arkeologi. Genom en sådan samling av företrädarna för denna 
speciella del av arkeologien skulle garantier skapas för att den fort
satta verksamheten sker efter enhetliga linjer och dubbelarbete und
vikas. 

II . Förslag till gruppering av fyndmaterialet av sten pä 

norrländska stenåldersboplatser 

Av Evert Baudou 

i. Norrlandsavdelningens arbete 

Hösten 1963 lades fram ett förslag att bilda en avdelning för arkeolo
gisk forskning i Norrland vid Stockholms universitets institution för 
nordisk fornkunskap. Norrlandsavdelningen skulle i samarbete med 
riksantikvarieämbetet och statens historiska museum framför allt verka 
för den vetenskapliga bearbetningen av norrlandsundersökningarnas 
material. Norrlandsavdelningen började sitt arbete under vintern och 
våren 1964, då vi genom en serie diskussioner försökte klarlägga en 
rad grundläggande problem rörande bearbetningen av fynden samt 
metoderna för inventering och utgrävning. 

Den mest svårbemästrade delen av materialet är den stora mängden 
avslag av kvarts, kvartsit och andra bergarter. Jag lade fram förslag 
till definitioner av olika typer av avslag, som sedan diskuterades. 
Denna uppsats bygger huvudsakligen pä des.sa diskussioner. Förslaget 
lägges här fram till vidare debatt. 

Sedan 1957 har professor Carl-Axel Moberg vid Göteborgs universi
tet och arkeologiska museum bedrivit omfattande experiment med räk
ning och mätning av avslagsmaterial från västsvenska boplatser. Jag 
har fått ta del av resultaten och så långt det varit möjligt tagit hänsyn 
till dem. 


