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Smärre meddelanden 

Forskningsprojektet Norrlands tidiga bebyggelse 

I. Redogörelse för projektets omfattning och syfte 

I en artikel i Fornvännen 1966:2 lämnade Evert Baudou och undertecknad en 
redogörelse för den planerade publiceringen av materialet frän riksantikvarie
ämbetets norrlandsundersökningar och det arbete, som dittills hade utförts för 
planernas realiserande. Arbetet hade följt två linjer, en direkt inriktad pä pub
liceringen av materialet frän undersökningarna inom umeälvsoinrädet och den 
andra mer allmänt inriktad pä ett grundligt studium av metoderna för bearbet
ning och publicering av stora arkeologiska boplatsfyncl och dä i första hand 
norrländskt boplatsmaterial. 

Kör umeälvsarbetet hade ämbetet är 1964 erhållit ett törsta anslag frän statens 
humanistiska forskningsråd och vissa delarbeten hade utförts bl. a. en genom-
gäng av benmaterialet. Samtidigt drevs inom den i samarbete mellan riksanti
kvarieämbetet och statens historiska museum och Stockholms universitets in
stitution för nordisk fornkunskap bildade avdelningen fiir arkeologisk forskning 
i Norrland studier efter den mer allmänna linjen. Till att börja med koncentre
rades studierna kring problemet att skapa ett typschema för den fyndredovis
ning, som skulle inga i umeälvspublikationen och därefter följande material-
publikationer. Bland de uppgifter, som olika deltagare i norrlandsavdelningen 
åtog sig att bearbeta har två redovisats, dels Evert Bautlous förslag till gruppering 
av fyndmaterialct av sten, publicerad i Fornvännen 1966:2, dels förf:s och Erik 
Ähmans redogörelse för en första etapp i uppgörandet av en mall för den petro
grafiska bestämningen av stenmaterialet. 

Arbetet inom norrlandsavdelningen var helt upplagt som ett frivilligt grupp
arbete, i vilket de enskilda medlemmarna deltog i män av tid och intresse. Några 
ekonomiska resurser stod inte till avdelningens förfogande. Endast för sådana 
uppgifter, som föll inom ramen för umeälvsarbetet kunde medel disponeras frän 
ämbetets anslag frän forskningsrådet. Detta innebar att möjlighet saknades att 
anställa personal för aktuella arbetsuppgifter, nägot som blev alltmer angeläget. 
Arbetet inom iiorrlanclsavclelningen visade nämligen, att det skulle behövas be
tydligt större insatser än vad man frän början hade anat. Varken riksantikvarie
ämbetet och statens historiska museum eller Stockholms universitet hade medel 
eller personal disponibla för de arbeten som fordrades. Utan betydande anslag 
skulle det varken inom ämbetet och museet eller i norrlandsavdelningens regi 
vara möjligt att inom rimlig tid genomarbeta det av ämbetet insamlade materi
alet. 
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Samtidigt kändes det alltmer angeläget alt utvidga arbetet med nya komplet
terande undersökningar, inriktade pä problemlösningar av framförallt kronolo
gisk och ekologisk art. Med utgångspunkt frän dessa nya önskemål utarbetades 
under sommaren-hösten 1967 ett nytt program för ett betydligt mer omfattande 
forskningsprojekt än vad som skisserades i artikeln i Fornvännen 1966. Projektet 
gavs namnet Norrlands tidiga bebyggelse. Som huvudmän för detta inträdde 
riksantikvarieämbetet och statens historiska museum och Stockholms universitet 
och projektet kan således betraktas som en utvidgning av norrlandsavdelningens 
arbete. Genom ett anslag på 794 000 kronor frän Riksbankens Jubileumsfond 
för en första treårsperiod, beviljat den 15 december 1967 har möjligheter till 
projektets förverkligande givits. 

Projektet är upplagt som ett tvärvetenskapligt arbete, där ett flertal institu
tioner medverkar. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum och 
Stockholms universitet med Evert Baudou och undertecknad som projektledare 
och förste antikvarien Mats Malmer som medarbetare är ansvariga för projektet 
och skall svara för den arkeologiska delen av arbetet. Övriga medverkande utgö
res av Avdelningen för ekologisk botanik, biologiska institutionen vid Umeå 
universitet under ledning av professor Bengt Pettersson (ekologisk botanik), Os
teologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet under docent Nils-
Gustaf Gejvalls ledning (osteologi). Sveriges geologiska undersökning med byrå
chefen Otto Brotzen som närmast ansvarig och med förste statsgeologen Erik 
Ahman som petrografisk rådgivare (geologi) samt landsantikvarie Harald Hvarf-
ner, Luleå och Nordiska museet med förste intendenten Marshall Lagerqvist som 
huvudansvarig (etnologi). 

Syftet med undersökningen är att under tvä treårsperioder 1968-1973, studera 
den forntida bebyggelsens förändringar i Norrland och anknytningen till his
toriskt kända förhållanden. Undersökningen utgår dels frän det arkeologiska och 
etnologiska material, som har insamlats vid riksantikvarieämbetets norrlands
undersökningar, dels från naturvetenskapliga och kulturhistoriska undersökningar 
av de ekologiska faktorerna. Fynden frän norrlandsundersökningarna skall göras 
tillgängliga för forskare och allmänhet genom materialpublicering och samtidigt 
skall materialet bearbetas som en källa för Norrlands tidiga bebyggelsehistoria. 
Under den första treårsperioden planeras materialet frän Ängermanälvens, Umc-
älvens och Skellefteälvens vattenområden bli bearbetat medan fyndmaterialct 
frän övriga vattendrag i Norrland beräknas bli behandlat på samma sätt under 
den därefter följande treårsperioden. 

Den arkeologiska bearbetningen är avsedd som en fortsättning och utvidgning 
av det arbete som har planerats och utförts inom ramen för riksantikvarieäm
betets och norrlandsavdelningens verksamhet. Det skall således i första hand syfta 
till uppbyggandet av ett detaljerat definitionssystem för det norrländska fynd-
materialet. Vidare syftar undersökningens metodik till att lösa problemet rörande 
boplatsernas kronologi. Utmed den norrländska kusten finns talrika boplatser 
pä eller vid den forntida havsstranden. På grund av den starka strancllörskjut-
ningen har dessa boplatser jämförelsevis snabbt kommit i ogynnsamt läge och 
snart övergivits. Pä sädana boplatser får man därför ett fynclmaterial tillhörande 
en relativt kort tidsperiod. Tidsperioden kan ocksä ganska väl bestämmas med 
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hjälp av pä kvartärgeologiska studier grundade straiidlörskjutningsdiagram, sär
skilt i norra Ångermanland. Genom kompletterande, mindre utgrävningar vid 
den forntida kusten av boplatser på olika höjd över havet kan man få ett tids
bestämt material, som bildar stommen i kronologien rörande inlandets boplats-
material under förutsättning att man kan påvisa mer eller mindre regelbundna 
förbindelser mellan kust och inland (Baudou, Fornvännen 1987).) 

Eftersom problemställningarna har ett starkt ekologiskt inslag är de arkeolo
giska metoderna inte tillräckliga utan ett tvärvetenskapligt samarbete fordras 
med i första hand undersökningar inom ekologisk botanik, osteologi, geologi 
och etnologi. 

De botaniska undersökningarna skall härvid ta upp grundläggande studier av 
naturens förändringar i de norrländska älvdalarna genom människans inverkan. 
Studierna skall främst inriktas på den ännu orörda Vindelälveii. Med detta 
område som likare skall de reglerade älvarnas vattenområden granskas. 

Vid den osteologiska bearbetningen av boplatsernas benmaterial skall de eko
logiska faktorerna som ligger i den norrländska djurvärldens förändringar under 
förhistorisk tid, studeras. Siirskilt! vikt skall härvid läggas vid problemet om sa-
meriias uppträdande och renens förekomst. 

Det geologiska arbetet inom projektet skall dels omfatta petiografisk rådgiv
ning samt översyn av fyndmaterialet av sten och dels kvartärgeologiska under
sökningar av några utvalda boplatsomräden. I både det petrografiska och kvar
tärgeologiska arbetet skall fältarbete ingå. Det geologiska fältarbetet är avsett 
att vara av begränsad omfattning och skall syfta till en precisering av problem
ställningarna och planering för den följande treårsperioden. 

Den etnologiska delen skall slutligen ta upp studiet av jaktens och fiskets 
förutsättningar och metoder inom de aktuella områdena som en bakgrund till 
tolkningen av åtskilliga förhistoriska företeelser. 

Under den andra treårsperioden bör det vidare bli möjligt att utvidga sam
arbetet med andra fiir forskningsprojektet väsentliga vetenskapsgrenar säsom 
lameforskning, kulturgeografi och historia. Samtidigt måste nödvändigheten av ett 
nära samarbete med de nordiska grannländerna betonas. I saviil Norge som 
Finland bedriver arkeologerna forskning med samma problemställningar som 
i Sverige. 

De problemställningar, som har uppställts fiir bearbetningen, utgår ifrån att det 
grundläggande problemet om boplatsernas kronologi kan lösas. 
De kan sammanfattas i följande huvudpunkter. 

1. När sker den första bebyggelsen i Norrland, varifrån kommer nybyggarna och 
hur sker den första kolonisationen? 

2. I vilken utsträckning kan man i det lörhistoriska materialet urskilja närings
former och befolkningsgrupper samt sambandet mellan dessa. 

3. När kommer den samiska kulturen in och hur breder den ut sig? 
4. Hur påverkas norrländska kulturförhållanden av utifrån kommande handels-

aktiviteter under senare delen av förhistorisk tid och början av historisk tiel? 
5. I vilka avseenden går kontinuitet att fastställa mellan den historiskt kända 

bebyggelsen och den förhistoriska? 
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De resurser, som står till projektets förfogande utgöres dels av de insatser, 
som de medverkande institutionernas i projektet engagerade tjänstemän förut
sattes göra som ett led i sin ordinarie tjänstgöring, dels ger det stora anslaget 
frän Riksbankens jubileumsfond möjlighet att direkt avlöna institutionernas per
sonal under vissa tidsperioder för att tjänstemännen skall kunna göra koncentre
rade insatser. Anslaget skall i övrigt i första hand användas för anställande av 
assistenter för de arkeologiska, osteologiska, växtbiologiska, geologiska och etno
logiska arbetena. Dessutom har vissa medel räknats ftir arkeologiska fältunder
sökningar, material, teckning och foto. 

Förutom de ovan nämnda medarbetarna och de assistenter som anställes ingår 
överanlikvarie Sverker Janson och förste antikvarie Björn Ambrosiani vid riks
antikvarieämbetet, 01. dr. Inga Serning samt docent Hans Christiansson som 
konsulter i projektet. Med Serning och Christiansson har överenskommelse träf
fats om samordning med deras undersökningar i Dalarna respektive Norrland. 

Margareta Biörnstad 

II. Arbetets uppläggning 

1. Samarbetsformen 

Utgångspunkten för det arkeologiska arbetet i forskningsprojektet Norrlands ti
diga bebyggelse är dels den till Riksbankens jubileumsfond inlämnade ansökan, 
dels en samling regler för samarbetet inom den arkeologiska delen av projektet. 
Reglerna för samarbetet fastställdes efter livliga diskussioner och sedan de grans
kats ur juridisk synpunkt av byrådirektör K. E. Högner och museiintendent 
E. Nathorst-Böös. Dessa »Riktlinjer för bedrivandet av forskningsprojektet Norr
lands tidiga bebyggelse» innehåller både samarbetsregler och anställningsvillkor. 
Den grundläggande punkten lyder: »Principen liir arbetet i forskningsprojektet 
är ett fullständigt samarbete, ett lagarbete, sä att stor likformighet kan uppnås 
i publiceringen av resultaten beträffande de olika älvsystemen.» Med »ett full
ständigt samarbete» avses ett arbete under fortlöpande öppna diskussioner mellan 
deltagarna. Med det mycket stora material, som samlats under 25 års fältarbete 
i Norrland och som ännu är blott obetydligt bearbetat, torde detta vara det enda 
möjliga arbetssättet, om man vill nå mer omfattande resultat inom överskådlig 
tid. Detla innebär, att alla arbetsmoment alltifrån den enklaste katalogisering 
av fyndmaterial till utarbetandet av en syntes av kulturutvecklingen i Norrland 
under förhistorisk tid skall utföras under fortlöpande diskussioner inom arbets
gruppen. Alla, som arbetar inom projektet, måste acceptera detta arbetssätt. 

Men samarbetet har i detta fall en ännu vidare innebörd. Varje månad skall 
hällas ett sammanträde, där den gångna månadens arbete och resultat redovisas 
och diskuteras. Dessa sammanträden är öppna för alla, som är intresserade av 
Norrlands förhistoria, och utgör därigenom en fortsättning av Norrlandsavdel-
ningens verksamhet (Fornvännen 1966: h. 2). Arkeologer, som arbetar med norr-
lanclsproblem men som inte tillhör arbetsgruppen, får därigenom oavbrutet in
formation om arbetet och kan själva delta i diskussionen. Denna fullständiga 
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öppenhet i det vetenskapliga arbetet och diskussionen kan, i synnerhet i början, 
leda till att även ofullgångna hypoteser och direkt felaktiga teorier läggs fram. 
Enligt min mening borde denna öppenhet leda till att felaktigheter upptäcks 
och rättas till snabbare än annars. Nägra formella krav ställes inte på de utanför 
projektet stående deltagarna i mänadssammanträdena. Man kan blott önska, att 
de ser och diskuterar arbetsgruppens forskningsarbete i positiv anda. 

Även om samarbetet och de öppna diskussionerna är så långt drivna, som det 
överhuvudtaget är möjligt, är det ett absolut krav, att de olika individuella 
insatserna klart redovisas. Detta har formulerats i »Riktlinjerna»: »Varje del
tagare stär med sitt namn säsom författare till och som ansvarig för sin del av 
bearbetningen och materialredovisningen. I publikationerna skall ocksä alltid 
anges upphovsmannen till uppslag, bearbetiiingsinetocler etc. framkomna under 
arbetets gäng och vid diskussioner mellan deltagarna.» Vid månaclssammanträ-
dena föres protokoll, så att även utomståendes inlägg kan redovisas. Protokollet 
renskrives och skall godkännas av alla, som deltagit i sammanträdet. När detta 
skrives har två mänadssamniaiiträden hållits. 

Senare delen av bestämmelsen om det fullständiga samarbetet talar om lik
formigheten i publiceringen. För att jämförelser skall kunna göras mellan ma
terial och resultat från olika delar av det vidsträckta norrländska området, ford
ras ett enhetligt system för materialredovisning och bearbetning. Vid det första 
maiiadssaiiimanträdct betonade Bertil Almgren och Mats P. Malmer, att utrymme 
liir alternativ materialredovisning och bearbetning borde finnas inom projektet. 
Delta förslag infördes också i den slutliga utformningen av »riktlinjerna». Det 
innebär, alt lör mindre avsnitt kan två redovisningar av materialet efter olika 
metoder förekomma i publikationerna och även tvä bearbetningar efter olika 
metoder. 

»Riktlinjerna» innehåller också bestämmelser avsedda att garantera, att pro
jektet slutföres inom den angivna tiden. Genom att det undertecknas av alla 
deltagare, har denna del karaktär av kontrakt. 

Det mycket långt drivna samarbetet, de helt öppna redovisningarna för arbetet 
och diskussionerna med tillträde för alla intresserade borde enligt min mening 
vara en effektiv och rationell arbetsmetod. Trots den kollektiva arbetsformen 
kommer de individuella insatserna att redovisas. Avvikande individuella me
ningar skall ocksä kunna komma till sin rätt genom alternativ materialreelovis-
ning och bearbetning. Detta är ett experiment i kollektivt humanistiskt arbete 
med bevarande av möjligheten att göra individuella meningar hörda. 

2. Det hittills utförda arbetet 

Den 5 februari 1968 började arbetet i forskningsprojektet Norrlands tidiga be-
byggelse.1 Under den första tiden var det nödvändigt att driva undervisning om 
sättet att katalogisera det svärbestämda stenmaterialet från de norrländska bo-
plaserna. Till arbetsordningen hiir informella veckosammanträden med de aktiva 

1 Adress Norrlandsundersökningen, Sagagatan 13, 171 47 Solna. Alla förfrågningar eller 
ev, upplysningar moltages på denna adress. 
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deltagarna. Dessa sammanträden avser dels information, dels diskussion om den 
gångna veckans resultat. 

Arbetet har i huvudsak koncentrerats till behandling av material frän en del 
av Ängermanälvens vattensystem för att få anknytning till de redan påbörjade 
fältarbetena mellan östersjökusten och Ängermanälven i norra Ångermanland. 
Katalogisering av avslag och kärnor har utförts av A. Althin, K. Gederepiist, 
B. Eriksson, B. Kindwall, B. Radhe, J. Saers och K. Tennander enligt de prin
ciper, som publicerats i Fornvännen 1966: h. 2. Ett definitionssystem fiir skrapor, 
sticklar och stickel-skrapor håller pä att utarbetas av förf. och M. P. Malmer. 
En mall för beskrivning av boplatser och boplatsområden utarbetas av Chr. 
Meschke. 

Katalogiseringen av avslag och kärnor mötte åtskilliga praktiska svårigheter. 
Skillnaderna mellan bestämningar på samma material utförda av två olika per
soner kunde vara stora. För att hålla bestämningarna under kontroll, har det 
visat sig nödvändigt att med jämna mellanrum ta ut ett material, som bestämmes 
av alla som utför katalogisering. De väsentliga skillnaderna i bestämningarna 
analyseras och orsakerna lill skillnaderna utreds. På grund av kvarts- och kvart-
sitmaterialets dåliga kvalitet kommer vi aldrig att uppnå fullständig överens
stämmelse mellan olika arkeologers bestämningar. Vi mäste acceptera, att diffe
renser kommer att finnas men mäste siffermässigt kunna ange deras storlek. 
Genom de nämnda kontrollbestämningarna kan man rätta alltför svära misstag 
och även bedöma felmarginalerna i det boplatsmaterial, som bestämts under 
tiden mellan två kontrollbestämningar. 

Det hittills katalogiserade materialet kommer frän boplats 1140 vid Agnsjön 
i N. Anundsjöäns vattensystem samt från flera boplatser vid Hälla vid Anger-
nianälven i Äsele socken, främst från boplats 863. 

Vid utarbetandet av ett definitionssystem fiir skrapor, sticklar och stickel-
skrapor har först Agneta Althin och förf. gjort en grov indelning. Därefter har 
förf. skrivit förslag till definitioner. Dessa förslag har sedan diskuterats med 
M. P. Malmer, som modifierat indelningen och gjort nya definitionsförslag. 
Endast fynden frän boplats 1140 vid Agnsjön har hittills använts som arbets
material. En redogörelse lämnades vid andra månadssammanträdet 

Chr. Meschkes förslag till mall för beskrivning av boplatser och boplatsomrä-
clen har, när detta skrives, endast diskuterats inom arbetsgruppen och inom 
Riksantikvarieämbetet. 

Även arbetet med de petrografiska bestämningarna har börjat. I Fornvännen 
1967: h. 1 redogör M. Biörnstad och E. Ähman för uppläggningen av det s.k. 
stenarkivet. Detta bygger pä material från boplatser i Umeälvens vattensystem 
och är mycket omfattande. Det visade sig snart vara mer praktiskt att använda 
en mindre omfattande mall. Den nya mallen, som ocksä utformats av statsgeolog 
E. Ähman består huvudsakligen av material frän mellersta Åiigermanälvcn. Me
dan Umeälvs-mallen har noggrant angivna petrografiska bestämningar, användes 
i det nya stenarkivet endast bokstavsbeteckningarna A, B, C osv. Det är utformat 
som cn likhetsbeclömning av färg, kornstorlek och kornfördelning. Vid kontroll-
bestämningar med den tidigare mallen blev skillnaderna mycket stora, med den 
nya däremot små. Emellertid fordrar denna metodik ocksä, att man bestämmer 
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vad beteckningarna A, B, C osv. betyder petrografiskt på varje boplats. Pä 
lor-lag av Barbro Eriksson uttages ett stickprov från varje boplats fiir petro-
grafisk bestämning utförd av E. Ähman. Varje stickprov bestar av allt insamlat 
stenmaterial i 20% av antalet utgrävda kvadratmeterrutor med stenmaterial, dvs. 
var femte ruta mcel stenmaterial. 

Aven det osteologiska arbetet har börjat. I samband med Norrlandsavdelning
ens arbete genomarbetades ett stort benmaterial, huvudsakligen frän Umeälven, 
av antikvarie H. Sellstedt. Det fortsatta arbetet har koncentrerats till benmaterial 
frän Ängermanälvens vattensystem. Det utföres av Elisabeth Iregren-Björkcivist 
vid Osteologiska forskningslaboratoriet under ledning av docent Nils-Gustaf Gej
vall. Bestämningar föreligger nu från den välkända boplatsen med en 30 m 
vid skärvstenshög på ön Bellsäs i Hotingsjön. De flesta benen är frän älg men 
även ren har konstaterats. 

De etnologiska och växtbiologiska undersökningarna börjar senare. 

3. »Prioritetsrätten» till arkeologiskt material från Norrland 

Redan i början av det praktiska arbetet har vi stött på flera frågor av stor 
principiell innebörd. En av de viktigaste frågorna gäller »prioritetsrätten» till 
arkeologiskt material. Mänga arkeologer har medverkat i Riksantikvarieämbetets 
fältarbeten under de 25 är, som arkeologiska undersökningar i samband med 
vattenregleringarna pågått. Projektledarna avser att tillfråga alla ledare av en 
tidigare utgrävning om de vill delta i publiceringen av sin utgrävning.2 Men 
projektledarna anser icke, att en ledare har självklar prioritetsrätt till publi
cering av sin utgrävning. Nägon pioritetsrätt i juridisk mening till av riks
antikvarieämbetet insamlat arkeologiskt material existerar inte.3 I princip är allt 
arkeologiskt material i offentliga samlingar fritt för alla forskare. Ingen kan 
hindra nägon frän att bearbeta ett offentligt arkeologiskt material. Men det är 
ocksä självklart, att man under en kortare eller längre tid bör lämna företräde 
till publicering för den, som lett undersökningen och som känner fynclförliällan-
dena bäst. Likaså är det självklart, att material, som ingår i ett vetenskapligt 
forskningsprogram bekostat genom anslag från vetenskapliga fonder, inte bör 
utnyttjas av andra, förrän ledaren av forskningsprogrammet själv publicerat un
dersökningen. 

Det stora materialet frän undersökningarna i samband med vattenregleringarna 
i Norrland har framtagits pä uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Vid publice
ringen mäste vi eftersträva, att allt material kommer med. En serie publika
tioner med stora luckor för avsnitt, som eventuellt kommer att publiceras 
senare av nägon annan arkeolog, är meningslös. Även om vi således eftersträvar 
att dra in allt känt material vid publiceringen, är vi givelvis väl medvetna om, 
att bearbetningen av detta oerhört omfattande material pä intet sätt kan bli 
uttömmande. En helt uttömmande bearbetning är inte heller målet. Målet har 

3 Se även M. Hiömstad, Fornvännen 1966: h. 2, s. 69. 
3 Jfr H. Arbman, Om prioritetsrätt till arkeologiskt material. Hur länge fär man ligga 
på fynd? Tor 1964, s. 113 ff. 
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preciserats i bestämda frågeställningar i ansökan till Riksbankens jubi leumsfond. 

Genom publiceringen kan en g rund läggas lör framtida forskning rörande Norr

lands förhistoria. 

Evert Baudou 

Summary 

A research group has been formed to investigate into the prehistorical habi ta t ion 

of Nor the rn Sweden founded on the archeological investigations of the area, 

cf. Fornvännen 1966, 2. M. Biörnstad gives a report on the aim and range of 

the project and E. Baudou on the methods employed. 

Gravformer och symboltecken under 

yngre bronsålder 
I bronsålderns symbolvärld spelar skeppet stor roll. Detta markeras av ristade 

skeppsbilder och båtformiga gravar. De senare har i l i t teraturen särskilt upp

märksammats pä Gotland. 1 Skeppssät tningar förekommer dock i rösemiljöer av 

s. k. bronsälderskaraktär längs stora delar av Östersjö- och Bottenhavskusterna.8 

Om skeppet avbildas i olika sammanhang, uppenbar l igen av religiösa skäl, kan 

man fräga sig om det la även gäller andra motiv. 

E t t vanligt hällristningstecken är koncentriska cirklar.3 Teckne t förekommer 

bl. a. även pä rakknivblad 4 och i handflatan på baksidan av ett spänne / ' I brons-

äldersgravar iir tvä- eller flerdubbla stenkretsar vanliga. En sammankoppl ing 

mellan dessa och ristade cirklar är frestande, dock betydligt djärvare än jäm

förelser mellan olika skeppsframställningar. 

Den vanliga fyndkombinat ionen rakkniv, pincett och dubbe lknapp finns, ehuru 

sällan komplet t , företrädd i ca 26 gravbyggnaclcr enbar t i Södermanland och 

1 Jfr M. Strömberg, Die bronzezeitlichen Schiffsctzungen im Norden. Meddelanden från 
l u n d s Universitets Historiska Museum 1962. G. Arwidsson, Husurnan från Ansarve 
i Tofta. Gotländskt Arkiv 1952, m. fl. 
2 H. Hansson, Nägra nya bronsäldcrgravar. Fornvännen 1936. E. Baudou, Till frågan 
om de norrländska kuströsenas datering. Fornvännen 1959, sid. 161. H. Thålin, De 
fasta fornlämningarna i Västerbotten» kustland. Västerbotten. Västerbottens läns hem
bygdsförenings årsbok 1962, sid. 65. C. F. Meinander, Die Bronzezeit in Finnland. 
Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 1954. sid. 106. B. Nerman, Die Verbindungen 
zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der Bronzezeit und der ältesten Eisen
zeit. Acta Archaeologica. Köbenhavn 1933, sid. 242 ff. 
3 S. Marstränder. 0slfolds jordbruksrislninger. Trondheim 1963. sid. 268, m. fl. 
4 Jfr A. Oldeberg, Metallteknik under förhistorisk tid, del II. Stockholm 1943, sid. 97. 
C. A. Althin, Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skåne. Lund 1945, 
sid. 182. E. Sprockhoff, Nordische Bronzezeit und friihe (.riechentmii. Jahrbuch des 
liömisi h-Geimnnischen Zentralmuseums Mainz. Mainz 1954, Abb. 25, 26 a, 30 in. fl. 
' A. Oldeberg. Del nordiska bronsåldersspännets historia. KVHAA Handlingar, del 38:3, 
1933, sid. 2e>o, fig. 186. 

13 —684384 Fornvännen H. 3, 1968 


