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Inventering av forntida kustboplatser 

i Ångermanland år 1966 

Av Ever t B a u d o u 

Sedan Riksantikvarieämbetet började sina omfattande inventeringar 
och utgrävningar i samband med kraftverksbyggena år 1942 har allt 
fler boplatser av stenålderskaraktär blivit funna i Norrland. Antalet 
kända sådana boplatser torde nu vara omkring 2 000. Bilden av Norr
lands stenålder har förändrats mycket, sedan A. W. Brogger 1909 
publicerade sitt arbete »Den arktiske stenålder i Norge» och där på 
en karta markerade endast sex boplatser i hela Norrland, alla i mel
lersta Norrland. Mellan 1909 och 1942 ligger många upptäckter, främst 
av Gustav Hallström, O. B. Santesson och Knut Tinnberg . Men först 
Riksantikvarieämbetets systematiska inventeringar och utgrävningar 
ledde till en helt ny syn på Norrlands forntid.1 Med utgångspunkt 
från dessa undersökningar kan man nu få ett grepp om frågeställning
arna och formulera de problem, som mäste lösas, innan vi kan dra 
upp huvudlinjerna i Norrlands förhistoria. 

Eftersom Riksantikvarieämbetets norrlandsundersökningar måste 
koncentreras till inlandet och främst till de större vattendragen, vet 
vi inte mycket om förhållandena utmed den forntida kusten. Att bo
platser av stenålderskaraktär finns där, har länge varit klart, framför 
allt genom Santessons upptäckter i Ångermanland.2 Men vilken sprid
ning de har och om de är helt jämförbara med inlandsboplatserna, är 
ännu okänt. Av två skäl är kustlandets boplatser särskilt viktiga. Den 
starka landhöjningen skulle kunna utnyttjas för kronologiska bestäm
ningar av boplatserna och deras material. Kustlandets boplatser är 

1 S. Janson-H. Hvarfner. Från norrlandsälvar och fjällsjöar. Slockholm 1960. I engelsk 
översättning, Ancient hunters and settlements iu lhe mountains of Sweden, Stockholm 
1966. — S. Janson, Högfjällsmulersökiiingariia. Tor 10(14, s- 36 rI- — S. Janson. Seulement 
and Hunting Grounels. Settlement Culture in the Interiör ot Norrlanel; its Distribution 
and Character. Hunting and Fishing, s. 339 ff. Luleå 1965. 
- O. B. Santesson, Ångermanland. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte I, s. 171. Berlin 
1924. 
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vidare betydelsefulla för studiet av hur kulturinflytande når norr
landskusten och sprider sig inåt landet. Vid norrlandsgruppens dis
kussioner stod det från början klart, att frågan om kustboplatsernas 
kronologiska och kulturella ställning var en angelägen forskningsupp
gift.* Ty trots de talrika undersökningarna i inlandet har det hittills 
varit svårt eller omöjligt att gruppera det stora materialet krono
logiskt och kulturellt. De flesta boplatserna har legat öppna och kan 
alltså innehålla blandat material från de grupper av jägare och fiskare 
med olika kulturell tillhörighet och på olika teknisk utvecklings
nivå, som under mycket långa tider vistats inom området. 

Den primära forskningsuppgiften kan formuleras i två punkter: 

i. Att finna strandbundna kustboplatser. 

2. Att finna boplatser med sådan geografisk spridning, att kustlandet 
och inlandet bindes samman. 

Om detta lyckades, skulle man genom utgrävningarna och syste
matisk bearbetning av materialet kunna nå det uppställda målet att 
få en stomme för kronologien och huvuddragen av kulturspridningen. 
Men eftersom boplatserna utmed kusten så småningom blev över
vuxna av skog, vartefter landhöjningen fortskred, har det varit svårt 
att återfinna dem. En del har kommit fram vid sentida odling men 
har då också blivit förstörda. Systematisk boplatsinventering utmed 
någon del av norrlandskusten hade ända till sommaren 1966 inte 
förekommit. 

Emellertid finns en grupp forntida kustboplatser, som relativt lätt 
borde kunna påträffas. Det är boplatser vid stränder, som vid någon 
tidpunkt utgjort havskust men som senare blivit stränder vid genom 
lundhöjningen avsnörda insjöar. Sådana sjöar är talrika i de norr
ländska kustlandskapen. Teoretiskt sett borde man kunna finna trapp
stegsvis liggande sjöar med boplatser från den tid, då respektive sjö-
strand ännu var havsstrand och därmed direkt kunna utnyttja land
höjningen för kronologien. Men förhållandena kompliceras av att en 
avsnörd sjö givetvis kan ha fått strandbosättning långt efter det insjö-

' Med »norrlandsgriippen» avses norrlandsavdelningen vid Stockholms universitets insti
tution för nordisk fornkunskap i samarbete med tjänstemän vid Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museum och arkeologer med norrlandsinriktning vid övriga uni
versitet. Se Biörnslad-Baudou, Fornvännen 1966, s. 65 ff. — För undersökningar av kust-
boplatser jfr H. Chrisliansson, Bjurselet, ett stenålderscentrum i Västerbotten, Umeå 
1965, och samme förf., Arkeologi i Västerbotten, Svensk Lantmälerilidskrifl nr 2, 1966, 
s. 221. 
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Fig. 1. Förenklad karta över undersökningsområdet. Särskilt anmärkningsvärda fynd
platser markerade med svart punkt. Orter nämnda i texten angivna med ring. Förkort
ningar av sjöar med i texten omtalade boplatser (från norr): B-s Bergsjöarna, L-v Lång
vattnet, M-s Myckelgensjösjön, T-v Torrvattnet, S-s Storsjön, A-s Agnsjön, H-v Häll
vattnet, An-s Anundsjösjön, D-s Drömmesjön. Av kartan framgår bl. a. förbindelselederna 
frän den forntida kusten vid Anundsjösjön till Angermanälvens vattensystem utmed 
N. Anundsjöän mot Hälla-Holmträsk och utmed S. Anundsjöän mot Gärdsele-Grund-
tjärn. — Plan of the investigatcd area, showing the connections between the ancient 
shores ot the Anundsjö Lake and the Ängermanälven's water system. 

stadiet uppstått. Om man utgår från den lägst liggande sjön och 
betecknar fyndmaterialet på dess strandbundna boplatser med A, så 
kan närmast högre liggande sjö ha strandbundna boplatser med fynd-



84 Evert Baudou 

material B eller A + B eller A. Därpå följande sjö kan ha strand
bundna boplatser med fyndmaterial C, B + C, A + B + C, A + C, A + B, 
B eller A. Trappstegen mellan sjöarna får inte vara för stora, efter
som i så fall hela tidsperioder kan tappas bort. Systemet blir snabbt 
invecklat men är ändå fullt kontrollerbart under förutsättning, att 
man arbetar med ett noggrant definierat fyndmaterial. Redan den 
okomplicerade uppgiften att skilja ut de två lägst liggande och därmed 
yngsta fyndhorisonterna skulle innebära ett stort framsteg. 

Som lämpligt undersökningsområde har jag valt Ångermanland norr 
om Ångermanälven (fig. 1). Området är mycket sjörikt, har haft den 
största landhöjningen utmed den svenska kusten och har redan en rad 
välkända fyndplatser, som hör till de viktigaste i Norrland. Bland 
fyndplatserna kan nämnas den av O. B. Santesson år 1905 funna bo
platsen vid Överveda i Nordingrå socken 64-71 m & h., kustboplatsen 
vid Tvillingsta i Själevad socken 53 m ö. h., hällmålningen på det 
stora stenblocket i Äbosjön i Sidensjö socken. Norr om Nämforsen 
ligger också ett mycket rikt och stort boplatsområde.4 Att förbinda 
Nämforsen och det kända boplatsområdet med kustens boplatser är 
en viktig uppgift. Ti l l en början har jag koncentrerat mig pä Mo-
älvens och Nätraåns nederbördsområden, där det finns sjöar på lämp
liga nivåer och goda förbindelser inåt landet i riktning mot Änger
manälven. Det finns också ett större antal fynd av stenåldersmaterial 
med noggrant angivna fyndplatser inom området. I allmänhet har 
fynden kommit fram vid odling. Dessutom har inventering av Agn
sjön och Översjön i Kubbeåns vattensystem inom Moälvens neder
bördsområde utförts av Riksantikvarieämbetet 1959, varvid tre bo
platser hittades vid Agnsjön och en vid Översjön. En av boplatserna 
vid Agnsjön, lokal 1140, undersöktes 1960 och gav ett rikt fyndma
terial. 

Såsom förarbete till inventeringen utförde Äke Rissén våren 1966 
flygbildstolkning genom sier eob elr aktning av större delen av Mo
älvens och Nätraåns nederbördsområde. Flygbilderna var förstoringar 
i ungefärlig skala 1 : 20 000 från negativ i skala 1 : 30 000. Med ut
gångspunkt frän indirekta indikationer markerades ett antal platser 
såsom förmodade boplatsområden på så sätt, som beskrivits av Astrid 
Linder och Äke Rissén i ett tidigare häfte av Fornvännen.5 Som för-

4 S. Janson-H. Hvarfner 1960, s. 36 ff. (S. Janson). 
5 A. Linder-A. Rissén, Flyghildstolkiiing och dess användning vid arkeologisk inven
tering av norrländska vattendrag. Fornvännen 1966, s. 193 ff. 
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arbete katalogiserade jag också de talrika fynden av stenäldersföremäl 
från omrädet och bestämde fyndplatserna. Större delen av dessa fynd 
förvaras i hembygdsgårdarna i Anundsjö och Sidensjö, en mindre del 
i Statens historiska museum i Stockholm, i länsmuseet Murberget i 
Härnösand och i Örnsköldsviks Fornhem. Genom intervjuer i orts
pressen vid fältarbetets början gjordes undersökningen bekant, vilket 
i hög grad underlättade fältarbetet. 

Vid fältarbetet användes flygbilderna som kartor. På dem marke
rades de funna boplatserna och fynd av föremål. Vid inventeringen 
koncentrerade jag mig främst på de vid flygbildstolkningen förmo
dade boplatsområdena men kontrollerade även mellanliggande sträc
kor. Spade eller hacka medfördes och på alla förmodade boplatsom-
räden, där inga fynd gjordes vid besiktningen, grävdes provgropar. 
Inom de bebyggda områdena frågades vanligen gärdsägarna, om de 
gjort fynd på sina marker, vilket ofta var fallet. Liksom vid tidigare 
försök visade sig flygbildstolkning genom stereobetraktning ge hög 
grad av tillförlitlighet. 

Det inventerade området har delvis annan topografi och mark
beskaffenhet än de områden, som berörts vid Riksantikvarieämbetets 
arbeten. Inom en del av Anundsjö, Sidensjö och Nätra socknar ut
göres markerna run t sjöarna av uppodlade sediment av lera och andra 
fina fraktioner. Lerjorden brukar gä ända ner till sjöstranden och 
fortsätta ut i sjön. Sandstränder är mindre vanliga i de odlade 
bygderna. Ä andra sidan finner man inom de högre liggande delarna, 
t. ex. i Anundsjö socken nordväst om Hällvattnet med höjder om
kring 400 m ö. h., en terräng som påminner mycket om de lägre fjäll
områdena. Inom den blott 25 km långa sträckan från Bredbyn vid 
Anundsjösjön på 49,5 m ö. h. till området ovantor Hällvattnet i S. 
Anundsjöåns vattensystem får man något av ett tvärsnitt i miniatyr 
av norrlandsterrängen från den odlade kustbygden, genom skogslandet 
upp till det lägre fjällområdet. Om sträckningen utmed S. Anund
sjöän har en kanske rikare jordbruksbygd än vanligt, så är i stället 
omrädet utmed N. Anundsjöän desto mer dominerat av vidsträckta 
skogsmarker. Flertalet sjöar både inom Moälvens och Nätraåns neder
bördsområde är starkt individuellt präglade, ett resultat av den om
växlande terrängen, och har gett varierande karaktär åt den forntida 
bosättningen. Inventeringen av lermarkerna är en ny erfarenhet i 
norrlandsarbetet. Sökandet efter havskustboplatser i stället for insjö
boplatser måste också inriktas på något annnorlunda boplatsförut-
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sättningar än vid Riksantikvarieämbetets inventeringar vid sjöarna 
längre in i landet. Tillflöden av sötvatten är avgörande för havskust-
boplatserna. 

Resultaten av inventeringen kan sammanfattas i tre punkter, varav 
de två första svarar mot dem, som ovan formulerats såsom den pri
mära forskningsuppgiften. 

i. Det har lyckats att finna strandbundna kustboplatser inom under
sökningsområdet. 

2. Det har lyckats att finna boplatser med sådan geografisk spridning 
inom undersökningsområdet, att kustlandet och inlandet bindes 
samman. 

3. Nya erfarenheter av inventering inom områden med lermark har 
vunnits liksom beträffande boplatsernas läge i förhållande till ler
markerna inom undersökningsområdet. 

Jag skall ge en kort redogörelse för dessa tre punkter. De lägst 
liggande boplatserna har påträffats vid Anundsjösjöns strand. Anund
sjösjön är 7 km lång och 0,3-1,0 km bred med en strandsträcka av 
17 km. De tio troliga boplatserna run t sjön ligger på olika höjder 
växlande från 1 till ca 30 m över vattenytan, som ligger 49,5 m ö. h. 
Den lägsta boplatsen, som av topografiska skäl omöjligen kan ligga 
högre än ca 51 m ö. h., är Sanduddens badplats i Norrböle by på 
norra sidan av sjöns östra del. Boplatsen ligger på inre, västra delen 
av en sandavlagring. Denna del av sandavlagringen är 40-50 m bred 
och alldeles flack. En större bäck faller ut omedelbart öster om bo
platsen. På en sträcka av 100 in påträffades en stor mängd större och 
mindre eldsprängda stenar. De större har sköljts fram i strandhaket 
och ligger gruppvis, ofta sammanhållna av rotsystem till kvarstående 
tall och björk. Samlingarna av större, eldsprängda stenar utgör sanno
likt härdrester. Åtminstone tio sådana är synliga. Fynd av färdiga 
föremål har ännu icke gjorts. Om man tar hänsyn till att landhöj
ningen utmed svenska östersjökusten är störst i Ångermanland, så är 
detta den förhållandevis lägsta av de hittills kända norrländska kust
boplatserna. Av de övriga boplatserna vid Anundsjösjön ligger åt
minstone fyra 51-60 m ci. h., de återstående högre. Om boplatserna 
över Sanduddens nivå är äldre än boplatsen på Sandudden, kan inte 
med säkerhet avgöras förrän efter utgrävning. 

De närmast högre sjöarna i Anundsjöåns vattensystem har inte gett 
säkra boplatsfynd på lämpliga nivåer. Däremot kan möjligen några 
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boplatser vid Drömmesjön i Nätraåns vattensystem i Sidensjö socken 
användas i ett trappstegssystem. Drömmesjön ligger 74,6 m ö. h. Jag 
har även inventerat sjöar på lägre nivå, ända ner till 43 m ö. h. men 
ännu inte funnit någon lägre boplats än Sandudden. 

Den tidigare såsom lägst kända boplatsen i Ångermanland ligger 
53 m ö. h. på en sandavlagring på västsidan av Varvsberget vid Tvil-
lingsta i Själevad socken omedelbart väster om Örnsköldsvik." Av
ståndet till den nuvarande havsfjärden, som sträcker sig långt in, är 
0,9 km. Bland fyndmaterialet finns bl. a. en enkel skafthålsyxa och 
ett par stora spetsar av kvartsit. Av en tillfällighet påträffades ännu 
en läg boplats på en sandavlagring långt bort från något vatten, 2,3 
km frän Östersjöns nuvarande strand, vid Edånger i Vibyggerå soc
ken 35 km SSV Tvillingsta. Boplatsen vid Edånger ligger 55-60 m 
ci. h. på sandig mark, som för ca 10 år sedan togs upp till åker. Ett 
stycke nedanför boplatsen hittades en flintdolk år 1962. Utan tvivel 
måste den sättas i förbindelse med boplatsen. Med all reservation 
för den stora osäkerhet, som ligger i dessa kronologiska antydningar, 
skulle boplatsen på Sandudden knappast kunna falla tidigare än i 
senneolitisk tid. 

Sålunda håller de lägre nivåerna på att bli ganska väl represen
terade. Men ännu fattas de högre havsstrandnivåerna i ett fullständigt 
utbyggt trappstegssystem. Man måste gå utanför Moälvens och Nätra
åns nederbördsområden för att bygga på systemet. Det finns också goda 
möjligheter till komplettering, t. ex. norr om Själevad. 

Den andra delen av den primära forskningsuppgiften gäller som 
nämnts att geografiskt anknyta kustboplatserna till inlandsboplat-
serna. De geografiskt betingade förbindelserna mot olika delar av 
Ängermanälven är högst påtagliga och kan också beläggas med bo
platsförekomster. Utmed N. Anundsjöän, Äselevägen, kommer man 
inom 5 km från Ängermanälvens vattensystem i riktning mot Holm
träsk-Hälla-Gulsele räknat på generalstabskartan i skala i : 1000 000. 
Utmed S. Anundsjöän, Junselevägen, kommer man 2-5 km från Änger
manälvens vattensystem vid Grundtjärn-Gärdsele på gränsen mellan 
Anundsjö och Junsele socknar. Nätraåns vattensystem sträcker sig mot 
väster ända fram till området SÖ Grundtjärn. Inom ett blott 5 km 
långt område finns förgreningar av både Ängermanälvens, Moälvens 

" H. Lagerström, Lösa fornfynd och fasta fornlämningar i Själevad. Ångermanlands-
bygd — Hampnås folkhögskola 1010-1050, s. 201. Örnsköldsvik 1950. 
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och Nätraåns vattensystem. Överallt är det lätt att komma över vatten
delarna. Vid tidpunkten för Övervedanivän, 64-71 m ö. h., var av
ståndet från kusten ovanför Anundsjösjön ca 65 km utmed Äsele-
vägen mot Hälla vid Ängermanälven och ca 60 km utmed Junsele-
vägen mot Gärdsele vid Ängermanälven. Ungefär samma siffror gäller 
för den tidpunkt, då vattnet stod ca 51 m ö . h., dvs. Sanduddens nivå. 

Utmed N. Anundsjöän inventerade jag tre nära sammanhörande 
sjöar, Selen, Långvattnet och Tiken 25-30 km NNV Bredbyn vid 
Anundsjösjöns västra ände och halvvägs mot Hälla vid Ängerman
älven. De långsmala sjöarna ligger 236,1 m ö. h. i Selstamons glaciflu-
viala delta vid högsta kustlinjen med sand- och grusavlagringar över 
en stor yta.7 Selen är 2,4 km lång och högst 0,5 km bred, Långvattnet 
2,5 km lång och högst 0,3 km bred. I genomsnitt är sjöarna inte mer 
än 0,1-0,2 km breda. De är rika på sanduddar och den sammanlagda 
strandsträckan är 14,5 km. Första boplatsfyndet gjordes vid Selen på 
försommaren 1966 av Arvid och Berit Bergström, Bredbyn, som f. ö. 
även fann den första boplatsen vid Anundsjösjön 1965. Nu är till
sammans minst 35 från varandra skilda bojilatser påvisade vid Selen 
och Långvattnet. Vid den lilla, blott 0,8 km långa och 0,2 km breda 
sjön Tiken med 2 km strandsträcka, kunde jag däremot inte hitta en 
enda boplats, trots att i och för sig lämpliga strandområden finns. Ti 
ken är skild från Långvattnet och N. Anundsjöåns strömmande vatten 
genom en smal åsrygg och har antagligen gett sämre fiske än Selen 
och Långvattnet. En boplats, som räknats till Långvattnet, ligger just 
vid Tikens utlopp i Långvattnet på den här högst 20 m breda ryggen 
mellan sjöarna. Den stora boplatstätheten vid Selen-Långvattnet kan 
mäta sig med eller överträffa boplatstätheten inom tidigare invente
rade inlandsomräden, som ansetts mycket rika. 

Utmed S. Anundsjöän gav Hällvattnet (216,2 m ö. h.), Myckelgen-
sjösjön (193,9 m ö. h.) och Torrvattnet (231,7 m ö. h.) respektive 
14, 9 och 11 boplatser. Boplatserna vid Hällvattnet är påträffade av 
Astrid Linder och Äke Rissén sommaren 1965.8 Vid samma tillfälle 
inventerades Myckelgensjösjön till större delen och kompletterades 
av mig 1966. Inventeringen av Torrvattnet är utförd av mig 1966 
men är endast färdig till hälften. Hällvattnet har 30 km stränder och 

' Ä. Hörnsten, Ångermanlands kustland under isavsmältiiingsskedet. Preliminärt med
delande. Geologiska föreningens förhandlingar, vol. 86, part 2 no. ; iy , 1964, s. 188 tf., 
fig. 6. 
8 A. Linder-A. Rissén 1966, s. 202 ff. 
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Myckelgensjösjön 11 km. Boplatstätheten är lägre än vid Selen-Lång
vattnet. Däremot är boplatstätheten inom den inventerade delen av 
Torrvattnet, dvs. ca 5 km av den norra stranden, ungefär densamma 
som vid Selen-Långvattnet. Avståndet är blott 10 km från boplatserna 
vid Torrvattnet i S. Anundsjöåns vattensystem till de tidigare av 
O. B. Santesson funna boplatserna vid Grundtjärns by vid Storsjön 
på gränsen mellan Anundsjö och Junsele socknar och tillhörande 
Ängermanälvens nederbördsområde. Längst bort i S. Anundsjöåns 
vattensystem ligger Bergsjöarna, 242,1 m ö. h., liksom Selen-Lång
vattnet i ett glacifluvialt delta vid högsta kustlinjen, Västanbäcks-
deltat.9 Vid ett tillfälligt besök påträffades omedelbart en boplats. 
Avståndet till Gärdsele vid Ängermanälven är 18 km. 

H u r många av de mycket talrika sjöarna i Anundsjö socken, som 
kan beläggas med boplatser, synes i första hand vara en fråga om hur 
mycket tid, som läggs ned på inventering. Redan det nu vunna resul
tatet pekar mot en spridning av boplatserna av stenålderskaraktär i 
norra Ångermanland från östersjökusten in till Ångermanälven ulan 
egentliga avbrott. Tidigare har framförts den uppfattningen, att inom 
dessa delar av Norrland ligger boplatserna i största utsträckning an
hopade längs de större älvarnas huvudfåror och i de källsjöar, som 
ingår i vattendragets huvudsystem.1" Resultatet av inventeringen visar, 
att åtminstone i norra Ångermanland har boplatserna en vid sprid
ning även vid mindre vattendrag och små insjöar. Vidare undersök
ningar får visa, var boplatstätheten är störst, i kustlandet eller i in
landet. 

Som tredje punkt av resultaten i norra Ångermanland 1966 stär 
erfarenheterna av inventering inom områden med lermark liksom 
beträffande boplatsernas läge i förhållande till lera och andra fina 
sediment. Vid flygbildstolkningen bortsågs med avsikt från mark-
beskaffenheten och lägesindikationerna fick bli avgörande. Vid fält-
granskningen visade det sig genast, som man kunde vänta, att mark
beskaffenheten spelat en avgörande roll för boplatsernas lokalisering. 
Man undvek att lägga boplatsen på lermark, även om det topografiska 
läget var ypperligt. Säsom sedan länge är känt från södra och mellersta 
Sverige föredrog man lättdränerade marker. Närmaste paralleller är 
de östsvenska gropkeramiska boplatserna. Särskilt vid Anundsjösjön 

• A. Hörnsten 1964, s. 188 ff., tig. 6. 
10 H. Hvarfner, Bottniskt centrum i Överkallx. Mest om stenålder. Norrbotten 196), s. 30. 
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gjorde Äke Rissén och förf. noggranna kontroller med en mängd 
provgropar på topografiskt lämpliga områden men med lerjord. 
Inte i något fall kunde en boplats konstateras på lermark. Dock har 
man många gånger gjort fynd vid plöjning på leråkrar både vid 
Anundsjösjön och andra ångermanländska sjöar. Är alla dessa förmäl 
tillfälligt borttappade, kanske långt från boplatserna? En annan för
klaring är möjlig. På minst ett ställe vid Anundsjösjön och två ställen 
vid Drömmesjön hittades ett flertal avslag i den leriga bottnen i vat
tenbrynet nedanför leråkrar. Avslagen kan omöjligen ha kommit dit 
genom tillfälligheter utan måste tyda på boplats. På alla tre ställena 
finns något högre upp liggande morän- eller sandavlagringar. På 
platserna vid Drömmesjön har fynd av redskap också gjorts på de 
högre markerna ovanför lerjorden. Det finns åtskilliga platser i Ånger
manlands kustland med små koncentrationer av fynd, som tillvaratagits 
vid plöjning, potatisupptagning eller byggenskap. Ibland kan man 
påvisa, att en del av fynden kommer från moränen, där den nutida 
gården ligger, medan en annan del kommer från åkrar i sluttningarna 
ned från moränhöjden. Detta är paralleller till avslagsfynden i leran 
i vattenbrynet i Anundsjösjön och Drömmesjön. Genom plöjning av 
de mot sjöarna sluttande åkrarna kan föremål, som från början låg i 
kanten av moränen eller lerjorden, förflyttas långa sträckor. Ett par 
hundra meter torde inte vara ovanligt. 

Kommer dessa iakttagelser att bekräftas, får det flera konsekvenser. 
Önskar man endast inventera stränderna av en sjö med omkring-
liggande odlade lermarker, kan man vid flygbildstolkningen och fält
arbetet lämna lermarkerna utan beaktande, även om det topografiska 
läget är fördelaktigt. Vill man däremot göra en fullständigare inven
tering av den terräng, som omger sjön, får man inte försumma sand-, 
grus- och moränavlagringar ett gott stycke från sjön. Eftersom forn
sakerna kan hittas på en mycket lägre nivå, än de ursprungligen legat, 
blir en annan konsekvens, att man i förteckningar över avvägda fynd
platser måste bedöma fyndnivåerna med stor försiktighet och alltid 
försöka få en uppgift om fyndomständigheterna. 

Sammanfattning. Inventeringen i norra Ångermanland 1966 visade, 
att man relativt lätt kan finna knstboplatser på stränderna av sjöar, 
som blivit avsnörda genom landhöjningen. En framkomlig väg att 
bygga upp ett kronologiskt system förefaller vara genom undersök
ningar av strandbundna boplatser vid trappstegsvis liggande avsnörda 
sjöar. Kustlandets talrika boplatser kan geografiskt bindas samman 
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med inlandets. Om de även kronologiskt och kulturellt är nära sam
manhörande får kommande undersökningar visa. Boplatserna ligger 
på lättdräncrade marker, i kustlandet ofta på avlagringar av sand, 
grus eller morän omedelbart intill lerjorden. 

Summary 

The extensive surveys and excavations made in conjunclion with the construction 
of hydro-electric power stations in the north of Sweden since 1942 have given 
rise to a completely new view of the prehistory ot Norrland. The number of 
known settlements of Stone Age character is now about 2000. Since these in
vestigations have had to be restrictecl to the interiör ol the country and to the 
great watercourses—where water power is available—little is known about condi
tions along the prehistoric coastline. The distribution of coastal settlements is 
still unknown; nor do wc know whether they were fully comparable with the 
inland settlements. Thanks to the great land elevation in the north of Sweden, 
coastal settlements might be used to study the chronology, which, in spile of the 
many investigations macle in the interiör, is still an unsolvecl problem. Most of 
the inland settlements studied have lain open, and thus contain mixed material 
Ironi different times and eultures. Coastal settlements are also important for 
the study of how cultural influences reached the coast of Norrland and spread 
inland. The primary task is now to find coastal settlements and settlements with 
such distribution that inland and coastal settlements can be related to each other. 

Since the coastal settlements gradually became overgrown with forest as land 
elevation continued, it is now difficult to find them. However, settlements on 
shores which at one time were sea shores, but which låter became shores of lakes 
formed by land elevation, should be relatively easy to find. In theory it should 
be possible to find lakes in rising series, like steps, with settlements dating from 
the time when the shores of the respective lakes were sea shores, and thus use 
land elevation to deterniine the chronology. I have chosen Ångermanland, north 
of the Ängermanälven (fig. 1), as a suitable region to investigate. To prepare for 
lhe survey, an aerophotographic interpretation through stereo observation was 
made in the way described by A. Linder and A. Rissén in a previous issue of 
Fornvännen, 

The result of this survey may be summarized in three points: 
1. Shore settlements were found. The lowest was found at Anundsjön, which 

is 49.5 m above sea level. The most important is a settlement at Sandudden, 
which, for topographical reasons, cannot be higher than ca. 51 m above sea 
level. In view of land elevation along the Baltic coast of Sweden, this is the 
lowest of the Norrland coastal settlements known hitherto. Some settlements by 
other lakes may be part of a system of terraces, but more study is required. 
Comparison with two other low shore settlements showed that the settlement at 
Sandudden cannot be older than the late neolithie period. 
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2. It has been possible to find settlements with such gcographic distribution 
in the region studied that coast and interiör can be related to each other. The 
natural lines of communication along the small watercourses in the catchment 
areas of the Moälven and the Nätraän can be confirmecl by numerous finds ot 
settlements in the direction of the Ängermanälven (fig. i), lhe greatest density 
ol settlements is 35 settlements by two small lakes with a total shore line of 
only 14.5 kilometres. The great density of settlements in these shore areas was 
previously unknown. 

3. New experiences have been gained by means of surveys of regions with clay 
soil, and by the situation of settlements in relation to clay soils in the region 
investigated. As in southern and central Sweden, easily drained soils were pre-
lerred. The many Stone Age artefacts found in clay soil seem frecpiently to have 
come from settlements lying higher up on sand, gravel or moraine, where present-
elav buildings usually stånd. Ploughing the fields sloping clown to the lakes may 
transport objects for considcrable distances, perhaps two hundred metres or so. 

Kartunderlag till fig. 1 sid. 83: Allmänt kartmaterial frän RAK. Publiceringstill-

ständ 3567, SRA. 


