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En resa når slutmålet samtidigt som en annan 
just ska börja. I augusti 2.001 startade de två 
största arkeologiska utgrävningarna i sträck
ningen för Botniabanan. I många avseenden var 
det ett nytt insteg i obrutet land, det gäller både 
järnväg och arkeologi. Idag, mer än sex år senare 
når vi målet för bearbetningen av de arkeolo
giska resultaten ungefär samtidigt som den första 
järnvägssträckan blir klar för trafik. Boken och 
utgrävningarna är resultat av ett samarbetspro- 
jekt initierat av Länsstyrelsen i Västernorrlands 
län. Arbetsgruppen har varit sammansatt av 
arkeologer från Angaria AB, Kulturmiljövår
darna i Härnösand AB, Länsmuseet Västernorr
land och slutligen Riksantikvarieämbetet UV 
som också varit huvudman för projektet.

Vilka skriver vi för? Frågan ställdes vid författar- 
gruppens upptaktsmöte för den här boken i 
oktober 2002. Olika åsikter ventilerades och vi 
enades om att presentationen av de nya resultaten 
i första hand skulle riktas till forskarsamhället. 
Det betyder inte att vi krånglat till saker i onö
dan, så ingen ska behöva känna sig utestängd.

Alla som är intresserade av människors liv vid 
den Ångermanländska kusten för 5 000 år sedan 
ska finna det mödan värt att läsa den här boken. 
Sammanlagt 14 författare har deltagit och presen
tationerna i de 15 artiklarna skiljer sig åt. Ibland 
går åsikterna isär, det är en viktig egenskap i en 
volym av det här slaget.

Redogörelser för de värderingar och val som gjorts 
under fältarbetets gång liksom undersökningarnas 
grundmaterial presenterades något år efter avslu
tade fältinsatser i digital form som kallas Daff 
(Dokumentation av fältarbetsfasen). Daff-publika- 
tionen finns på en cd-skiva längst bak i boken och 
på Riksantikvarieämbetets hemsida (raa.se) under 
Avdelningen för arkeologiska undersökningar.

Under den tid som det tar att färdigställa ett 
projekt av den här storleken hinner mycket 
hända både i och utanför projektgruppen. Den 
händelse som överskuggade allt i det hänseendet 
var att en av våra medarbetare, Eva Olsson så 
tragiskt lämnade oss i början av juli 2006. Evas 
arkeologiska engagemang var så stort och det



är svårt att begripa att hon inte finns bland oss 
längre. Tankarna går också till Lennart Forsberg 
som tvingades avbryta sitt fördjupningsarbete på 
grund av sjukdom. Förhoppningsvis är Lennart 
snart tillbaka i det arkeologiska arbetet. Lena 
Fiolm framför sitt varma tack till Lennart för 
att han ställt sina erfarenheter kring 1700-talets 
norra Ångermanland till förfogande för hennes 
arbete med härdar från historisk tid.

Fin vetenskaplig referensgrupp har följt projektet 
fram till den inledande publiceringsfasen. I grup
pen ingick Evert Baudou, Noel Broadbent, Roger 
Engelmark, Lena Holm, Per Ramqvist, Klas 
Göran Selinge och Agneta Åkerlund. Gruppens 
engagerade inställning och konstruktiva synpunk
ter hjälpte oss mycket. Evert Baodou besökte oss 
också flera gånger mellan de ordinarie referens- 
gruppsmötena vilket jag är extra glad och tack
sam för.

Botniabanan AB ställde tillsammans med Länssty
relsen och Länsmuseet Västernorrland upp med 
finansiering av ett förmedlingsprojekt utöver den

budget som reglerades av Länsstyrelsens beslut 
enligt ICulturminnesslagen. Förmedlingen riktades 
till alla skolor i närområdet som fick möjlighet 
att besöka oss på plats. Tack för den ekonomiska 
uppbackningen.

Jag vill också tacka alla medarbetare som tappert 
och utan att förlora sitt goda humör kämpat på 
fältet i ur och skur. Från Anna-Karin Lindqvist 
framförs ett tack till Kerstin Abbing och Rolf 
Zale som med stort intresse följt arbetet vid Korn
sjövägen och löst många viktiga frågor kring 
jordlagren och till Anders Olofsson som tagit sig 
tid att granska kvartsmaterialet.

Sist men inte minst många tack till alla Er som 
bor i Bjästa med omnejd och som besökte oss på 
gravplatserna med jämna mellanrum.
Välkomna till ett nytt besök här i boken!

,1Per Gustafsson
Projektsamordnare

Foto: Botniabanans arkiv.
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BRYTNINGSTID
Per Gustafsson

NYA OCH GAMLA SPÅR

Vem kunde tro att 19 mil järnväg skulle ge oss 
en resa på 5 000 år? Beslutet att bygga Botnia- 
banan längs norrlandskusten var ett sätt att ge 
regionen framtidstro. Redan när de första för
slagen till järnvägsbygget presenterades stod det 
klart att projektet skulle lägga ytterligare ett spår 
utöver det som med tågtrafikens hjälp leder in i 
framtiden. Botniabanan för oss med osannolik 
hastighet in i norrlandskustens förhistoria. Vi 
behöver bara lätta lite på det översta jordtäcket 
för att förflyttas 5 000 år. Stationen där vi gjort 
det längsta uppehållet brukar vi arkeologer kalla 
neolitikum eller yngre stenålder, och där möter vi 
människor som sedan länge etablerat sig i Norr
lands kusttrakter, och som lämnat mycket kvar 
till oss att utforska.

Vy över Bjästamon och Kornsjövägen. 
Foto: Botniabanans arkiv.
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Figur 1. Botniabanans sträckning genom Västernorrland. Vid Bjästamon och Lill-Mosjön gjordes de mest 
omfattande arkeologiska undersökningarna. Utdrag ur Röda kartan 17 Sundsvall. Skala 1:250 000.

Större delen av sträckningen mellan Kramfors och 
Umeå byggdes i skogsmark. Frågor som rörde 
påverkan på kulturmiljön behandlades inlednings
vis i en förstudie som syftade till att värdera kon
sekvenserna av järnvägsutbyggnaden inom olika 
typer av kulturhistoriskt intressanta miljöer (Bot- 
niabanan 1998). I detta skede fanns flera olika 
förslag till sträckningar för banan och flera av de 
miljöer som pekats ut i förstudien kunde bevaras.

Utan att slutgiltigt och i detalj fastställa 
banans läge inleddes nästa steg i den antikvariska 
processen, den arkeologiska utredningen. Med 
stöd av kulturminneslagen fattade länsstyrelserna 
i Västernorrlands och Västerbottens län beslut 
om att genomföra den. I det inledande skedet 
av utredningen fanns fortfarande möjlighet att 
anpassa banans läge inom en bitvis kilometerbred 
korridor. Under utredningens avslutande fas hade

detta utrymme kunnat krympas till mellan 50 och 
100 meters bredd.

I många fall kunde kulturmiljöerna bevaras, 
som till exempel de rika lämningarna efter tidig
medeltida och järnålders bosättningar kring Ång
ermanälven, eller stenålders miljöer kring Åbod- 
sjön. Inom Västernorrland blev Skorpedsåsen vid 
Bjästa söder om Örnsköldsvik och boplatserna vid 
Lill-Mosjön i Arnäs och Grundsunda de enda mer 
omfattande lämningar som inte kunde bevaras.

Arkeologiska förundersökningar genomfördes 
under 1998 och år 2000 för att kunna värdera 
fornlämningarna. De arkeologiska undersökning
arna gjordes 1999 vid Lill-Mosjön och mellan 
åren 2001 och 2003 på Skorpedsåsen.

Förutsättningarna för att uppmärksamma ett 
områdes regionala särprägel i ett mångkulturellt 
sammanhang var ovanligt goda. Västernorrland
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kan uppfattas som har varit en kulturell mötes
plats genom alla tider. Jägare, samlare, fiskare, 
renskötare, bönder och borgare, bofasta och 
rörliga grupper. Det har varit en viktig uppgift att 
följa spåren av de sociala och kulturella kontak
ter som format Västernorrland sedan förhistorisk 
tid (Västernorrland - utsikt mot framtiden 1999).

REGIONAL SÄRPRÄGEL 
- MÅNGKULTURELLA INFLUENSER

Det fanns goda skäl att anta att det här området 
skulle kunna ge underlag för att teckna en ny bild 
av Västernorrlands äldre förhistoria. Utredning
arna resulterade i att flera nya arkeologiskt intres
santa objekt upptäcktes. Så småningom, när järn- 
vägskorridoren blivit fastställd kunde vi också 
börja ringa in miljöernas arkeologiska potential. 
De lokaler som påverkades av bansträckningen 
hade en tidsmässig tyngdpunkt i yngre stenålder 
cirka 3 000-1 500 f.Kr. Det förekom även enstaka 
äldre inslag samt lämningar från tiden kring 
Kristi födelse (järnålder) fram till 1800-talets 
senare hälft.

Lämningarna såg ut att vara av en sådan 
omfattning och karaktär att de skulle komma att 
innebära ett mycket påtagligt nytillskott för den 
arkeologiska stenåldersforskningen i regionen. 
Några utvalda exempel hämtade från den under
sökningsplan som låg till grund för Länsstyrelsens 
beslut är:
• Helt nya möjligheter att förstå den yngre sten

ålderns kustbosättningar med hänvisning till 
platser med omfattande och variationsrika 
spår. På en och samma plats eller på närlig
gande platser kunde vi studera välbevarade 
lämningar av bostäder/hyddor, matberedning, 
redskapstillverkning samt belysa näringsfånget 
med ledning av den rika benförekomsten och 
få en uppfattning om rituella handlingar till 
exempel gravläggning. Det fanns också under
lag för att jämföra delvis samtida platser som 
hade använts för olika syften. En lokal (Korn
sjövägen), hade ett för regionen tidigare okänt 
topografiskt läge.

• Vi kunde få en bild av stenåldersmänniskornas 
relation till platserna och det genom land
höjningen ständigt föränderliga landskapet 
både ur ett ekonomiskt och ideologiskt per

spektiv. Här gav de aktuella undersökning
arna en ovärderlig möjlighet genom att de 
berörde ovanligt stora ytor och att de tycktes 
representera såväl samtidiga som oliktidiga 
användningsfaser. Det gavs möjlighet att fånga 
variationen i platsutnyttjandet vilket exempel
vis innebar att intensivt och extensivt nyttjade 
ytor kunde jämföras. Betydelsen av den på 
norrländska boplatser så ofta förekommande 
skärvstenen kunde tolkas med ledning av att 
den förekom i olika typer av sammanhang.

• Den rikliga förekomsten av stenålderskeramik 
gav oss möjligheter till en helt ny förståelse 
av regionens keramiska tradition(-er) under 
neolitikum. Denna förståelse blev en ingång 
till att göra en regional kulturhistorisk karak- 
täristik. Den neolitiska keramikens form och 
dekor samt godsets struktur kunde berätta 
om ursprungsområden, kulturkontakter och 
spridning av såväl influenser som färdiga före
mål. Keramiken hade potential för att ge en ny 
dimension åt Västernorrland som den mång
kulturella mötesplatsen.

• Undersökningarna har genererat arkeologiska 
källmaterial som saknar motstycke i regionen 
både när det gäller kvantitet och kvalitet. Det 
innebar att stor omsorg lades på övergripande 
dokumentation och registrering. Lägesdoku- 
mentation och registrering gjordes digitalt 
liksom en stor del av fotograferingen vilket 
skapade förutsättningar för god tillgänglighet 
inom en kort tid efter avslutad undersökning 
och dessutom fortlöpande förmedling via 
internet.

• Det interregionala och regionala arkeologiska 
»möte« som inleddes genom att olika kon
stellationer av arkeologiska aktörer utfört 
utredningar och förundersökningar fick sin 
fortsättning i undersökningarna. Genom läns
styrelsens beslut tilldelades Riksantikvarieäm
betet, UV uppdraget att samordna projektet 
under förutsättning att de lokala aktörerna, 
Länsmuseet Västernorrland, Angaria AB och 
KMV AB bereddes plats att ingå i organisatio
nen. Undersökningarna på Bjästamon leddes 
av projektledare från Riksantikvarieämbetet, 
UV med medverkan av biträdande projekt
ledare från Länsmuseet Västernorrland och 
KMV AB. I länsmuseets projektgrupp ingick
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också arkeologer från Västerbottens museum. 
Objekt 26 vid Kornsjövägen undersöktes av 
Angaria AB.

• Parallellt med de arkeologiska undersökning
arna förmedlades resultat till allmänheten 
genom visningar, föredrag, öppet hus aktivite
ter, tillfälliga utställningar på plats och repor
tage i press, radio och TV.

MÖTESPLATS FÖR ARKEOLOGER

Arkeologi på beställning ställer speciella krav: 
studieobjekten är på förhand givna och de veten
skapliga problemställningarna samsas med anti
kvariska ideal. I en stor projektgrupp blandas 
skiftande vetenskapliga synsätt och under pro
jekttiden utvecklas de vetenskapliga målsättning
arna i takt med att delmål uppnås. Källmaterialet 
lämnar oss med en gränslös analyspotential och 
vi tvingas till ständiga val, som medvetet eller 
omedvetet är beroende av våra perspektiv och 
konventioner.

Genom att i daff-publikationen redogöra för 
delmål och omprioriteringar ville vi göra det lätt- 
tare att förstå den empiriska situation som förele
gat efter fältarbetena. Det har självklart inte varit 
möjligt att anlägga ett strikt »utifrån-perspektiv« 
och avslöja alla egna konventioner. Vi ser oss alltså 
alltid som till viss del subjektiva i vår hållning.

Med från undersökningsplanen fanns ett upp
lägg som syftade till grundforskning eller snarare 
omsorgsfull insamling av källmaterial. Den mål
sättningen har starkast beröring med det doku
mentationsideal som tidigare spelat en så stark 
roll inom uppdragsarkeologin.

Resultaten från förundersökningarna visade 
att lokalerna kunde ge mycket keramik och ben 
som skulle kunna belysa kulturkontakter och 
ekonomi. Även stenmaterialet kan bidra till tolk
ningarna. Boplatsvallarna och deras relation till 
samtida hyddlämningar i inlandet och i Bottenvi
kens kustbygder är ett viktigt forskningsfält.

Bosättningsmönster på lokal och regional nivå 
och de kulturella överväganden som styrt dem har 
varit ett av undersökningarnas huvudteman. Det 
har varit viktigt att notera platsernas nivå över 
havet och avstånd till den dåtida havsstranden för 
att relatera dem till landhöj ningsförloppet och det 
därigenom föränderliga landskapet (de maritima

kulturmiljöerna). En bättre förståelse av vilka 
betingelser som styrt lokaliseringen av boplatser 
gör att vi i framtida analyser av kulturmiljön har 
större möjligheter att upptäcka boplatserna i tid 
och därigenom bevara dem för framtiden. Även 
strukturer inom boplatserna har uppmärksam
mats, till exempel den inre ordningen.

Avstämningspunkter under arbetsprocessens 
gång har varit mycket viktiga för att summera 
erfarenheter, reflektera över delresultat och tolka 
källmaterialet med utgångspunkt från de sam
manhang som studerats. I takt med att fler delmål 
uppnåtts justerades/ändrades tolkningarna och 
inriktningen för kommande steg i arbetet.

Empirin är egentligen aldrig förutsägbar men 
kan trots det inte hanteras förutsättningslöst 
vilket kräver full uppmärksamhet mellan avstäm- 
ningspunkterna för att inte välja bort indika
tioner som så småningom visar sig vara nyupp
täckta/oförutsedda strukturer till exempel gravar 
eller hyddlämningar. Inom projektet har olika 
meningar kring hur källmaterialet kan brukas 
framförts. Det kan i vissa fall ha ansetts vara stöd 
för redovisning av närmast obestridliga resultat 
(prövade hypoteser) eller stöd för tolkningar och 
stöd för en argumentation för att nå en förståelse 
av ett sammanhang.

De yttre ramarna för samarbetet formulera
des redan i länsstyrelsens kravspecihkation inför 
förundersökningarna. De lokala aktörerna skulle 
ingå i projektet med Riksantikvarieämbetet som 
huvudentrepenör. Arkeologer med olika erfaren
heter möttes och deltagarna argumenterade redan 
från start för olika sätt att lösa problemen. De 
valda metoderna har skiftat och tolkningarna har 
stundtals gått isär. Det har både varit en styrka 
och en svaghet att likartade arkeologiska objekt 
undersöks på olika sätt. Olikheterna har kunnat 
vändas till en styrka när vi lyckas med att för
medla motiven för valet av en viss metod eller om 
vi lyckas hålla empirin som stöd för en tolkning 
utan att utelämna motsägelsefulla fakta.

Det tolkande perspektivet, att sträva mot tol
kande förståelse snarare än ett obestridligt och 
entydigt resultat har varit dominerande även 
om meningarna då och då har gått isär även på 
denna punkt. Här har det funnits en öppenhet för 
att inom projektet släppa fram flera alternativa 
tolkningar i stället för att servera en slutgiltig
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Figur 2. Arkeologer möts vid den inledande avtorvningen på Bjästamon 2001. Foto: Ulf Strucke.

sanning. Ett sådant förhållningssätt har också 
uppmuntrats av den vetenskapliga referensgrupp 
som varit ett stöd under projekttiden. Referens
gruppen, vars kompetensprofil var inriktad på 
norrlandsarkeologi allmänt och stenålder i syn
nerhet. Flertalet av referensgruppens medlemmar 
är eller har varit knutna till Umeå universitet eller 
Stockholms universitet.

I projektgruppen ingick arkeologer med lång 
erfarenhet från egen forskning och uppdrags- 
arkeologiska arbeten i norrlandsregionen samt 
arkeologer med sin huvudsakliga erfarenhet från 
stenåldersundersökningar i södra Sverige upp till 
mälarregionen. När det gäller regionens betydelse 
för vår förståelse av Skandinaviens förhistoria 
fanns det ett starkt stöd för att hävda styrkan i 
en självständig utveckling inom ett område som 
varit öppet för influenser utifrån. Förhållnings
sättet skapade enighet kring begreppen kulturell 
mötesplats och regional självständighet/särart. 
Studiet av de förhistoriska samhällenas öppenhet 
inför interregionala kontakter och influenser, var

viktigt i projektgruppen. Projektet har fungerat 
som en arkeologisk mötesplats där olika syn
punkter, åsikter och idéer ventilerats. Det har 
förhoppningsvis givit alla deltagande institutioner 
och referenspersoner ett gott utbyte.

KUSTLAND I BRYTNINGSTID

Undersökningarna har bidragit till att ge en bild 
av människors relation till platserna och det 
genom landhöjningen ständigt föränderliga land
skapet både ur ett ekonomiskt och ideologiskt 
perspektiv. De nu undersökta platserna omfattar 
stora ytor och innehåller flera användningsfaser. 
Därför har vi kunnat fånga variationen i nyttjan
det av platser vilket exempelvis innebär att inten
sivt och extensivt nyttjade ytor kan jämföras.

En tolkning som vuxit fram inom projektet 
är att boplatserna på Skorpedsåsen härrör från 
människor som haft kusten som sitt huvudsakliga 
bosättningsområde och som varit mer eller min
dre bofasta här. Vi ser spåren som resultat av en
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kustkultur som sannolikt inte flyttat mellan kust 
och inland, men som haft kontakt med grupper i 
inlandet.

Hemma vid kusten

Arbetet har bidragit till förståelsen av hur de 
äldsta maritima kulturmiljöerna vuxit fram och 
hur samspelet mellan människa och naturmiljö 
utvecklats (jämför Utsikt mot framtiden). Områ
det har en framträdande betydelse såväl natur
som kulturhistoriskt vilket inte minst resulterat i 
att Höga kusten utnämnts till världsarv.

I omlandsartikeln (Nyqvist denna volym) disku
teras möjligheten att stabila ekonomier etablerats 
vid kusten redan under mesolitikum och att det 
tidigt uppstått en kust- och en inlandsbefolkning.

Kustsamhällena växte fram under mesoli- 
tisk tid och levde vidare in i bronsålder, då man 
började anlägga kuströsena. Kontaktvägarna 
inåt land har varit öppna och det går att peka 
på många gemensamma drag mellan kust och 
inland, medan andra företeelser är specifika för 
respektive område.

De arkeologiska lämningarna längs Botnia- 
banan kan via dateringar ge ytterligare underlag 
till justeringar i landhöjningskurvan för regionen 
(Spång denna volym). Om någon av fornlämning- 
arna befinner sig på platser där landhöjningen 
under någon period stagnerat bör detta avspeglas 
i det arkeologiska materialet.

Redogörelsen kretsar kring de ekonomiska 
förutsättningarna för kustbosättningar året om.

Viktigt är att hela Bottenvikskusten såväl östra 
som västra sidan tas upp som ett referensområde. 
Vissa särdrag, till exempel boplatsytornas inre 
organisation, ger stöd för att betrakta kustområ
det som ett kulturellt särpräglat område. Kontak
ter över Bottenviken har funnits men de närlig
gande områdena längs kusten har sannolikt satt 
en större prägel på den regionala identiteten.
De undersökta platserna ligger intill världsar- 
vet höga kusten som präglas av en mycket hög 
landhöjningstakt (Spång denna volym). Kust
boplatsernas befolkning verkar ha »kalkylerat« 
med avståndet till havet och de bästa kommuni
kationsvägarna. Därtill har landstigningsförhål- 
landen, närhet till lättdränerade jordar och gott 
mikroklimat spelat in för var man slagit sig ner.

Näringsfånget och råvarukällorna

Hur landhöjningen påverkat landskapet och vilka 
konsekvenser denna process har fått på resursut
budet är en viktig frågeställning: vid vilka skeden 
gynnas säljakt, jordbruk, djurhållning, fiske och 
så vidare? Den ekonomiska anpassningen till mil
jön har studerats genom ekofakter i form av ben 
och makrofossil, men även andra lämningar kan 
ses i denna belysning. Till exempel nätsänken, 
pilspetsar, platser där man tillverkat stenredskap, 
kokgropar och härdar bidrar till våra möjligheter 
att skapa en bild av näringsfång och beredning 
av födan. Bestämning av årstid för fångst och 
insamling bidrar till förståelsen av hur landskapet 
utnyttjats (Olson m.fl. denna volym). Bjästamon 
verkar inte ha varit övergiven under någon längre 
del av året. Såväl benmaterial som makrofossil 
ger stöd för att tolka Bjästamon som en lokal 
använd året om. Till detta resonemang fogas ock
så tolkningen av Bjästamon som en närmast per
manent bosättning snarare än en fångststation.

Kvarts, kvartsit samt i viss mån flinta och skif
fer har använts. Råmaterial från både lokala och 
»externa« råvarukällor har utnyttjats.

Introduktionen av jordbruk har längs Norr
landskusten spårats till kustbundna bosättningar 
invid skyddade vikar. Pollendiagram från bland 
annat Anundsjö någon mil nordväst om Bjästa 
visar på inslag av sädespollen under perioden 
(Huttunen & Tolonen, 1972:9-35). Längre 
norrut längs den blivande Botniabanan undersök
tes en boplats kallad Lill-Mosjön. Här framkom 
ett sädeskorn som kunde dateras till senneoliti- 
kum, 2000-talet f.Kr. (Färjare & Olsson 2000, 
bilaga 5). Tillsammans kan de neolitiska lokaler 
som undersöks inom Botniaprojektet ge viktiga 
bidrag till att belysa regionens äldsta odlings
historia.

Platsen och hemmet

Det finns skilda uppfattningar om begreppet hem. 
Att betrakta speciella egenskaper i naturmiljön, 
berg, vikar, sund och öar som utgångspunkter för 
hemkänsla kan ha haft ett samband med en rör
lig tillvaro. En annan uppfattning är att platsen 
(boplatsen) eller huset ger hemkänsla. I båda fal
len handlar det om miljöer där vi som människor 
känner oss trygga, där vi vet vad vi kan förvänta
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oss både av naturen och av den kulturella omgiv
ningen (Lundberg denna volym).

Både lokalerna i Bjästa och vid Lill-Mosjön 
kan ses som uttryck för att människorna som 
levde där odlade en hemkänsla som var knu
ten till själva platsen som en följd av att de var 
bofasta (Lundberg denna volym). Fasindelning
arna av de undersökta platserna antyder att detta 
kan vara ett arv från mesolitikum.

En jämförelse med mälarlandskapen visar att 
vissa platser nyttjats från slutet av mesolitikum 
till slutet av neolitikum. Nyttjandet har kanske 
inte varit oavbrutet men mycket talar för att 
platserna i någon bemärkelse fungerat som hem. 
Mot denna relativt grova generalisering talar att 
nyttjandet av platserna har ändrats över tid. Det 
sker ingen dramatisk förändring från slutet av 
mesolitikum till de neolitiska millennierna.

Den goda ordningen 
- spegling av ett socialt mönster?

Boplatsernas rumsliga struktur, gravens disposi
tion och karaktär, hanteringen av det vi arkeo
loger ser som prestigeföremål. Dessa fenomen 
uppmärksammas i flera artiklar och leder mot 
tolkningar av det dåtida samhällets organisation.

»Den goda ordningen« har genom projekt
processen varit vår gemensamma »kod« för att 
karaktärisera lokalernas inre rumsliga struktur. 
Det var inledningsvis förundersökningsresultatet 
från Bjästamon som ledde fram till denna gene
raliserade karaktäristik. Bilden av en ordnad inre 
rumslig struktur har bestått genom de fortsatta 
undersökningarna (Runeson a denna volym). Vi 
har uppfattad den goda ordningen som en del 
av de här platsernas, och sannolikt flera andra 
platsers viktigaste uttryck. Den goda ordningen 
har fungerat som en viktig del av den samtida 
människans identitet. Fenomenet framhålls inte 
som något i grunden nytt för den här och sam
tida boplatser utan snarare som resultatet av 
en lång tradition. Det tolkas som uttryck för en 
stabil fas eller utvecklingslinje i ett samhälle med 
tydliga sociala strukturer som inte i varje stund 
är ifrågasatta. I artikeln om Bjästamon antyds 
att den goda rumsliga ordningen på boplatsen 
kan vara resultat av ett väl organiserat kanske 
socialt stratifierat samhälle. Den goda ordningen

ses alltså inte i första hand som något nytt som 
ska sättas i samband med bruket av keramik och 
hanteringen av sädeskorn.

Kornsjövägens boplatser låg på ett annorlunda 
topografiskt läge, något som inte tidigare var 
känt i regionen. Trots det uppvisar även Kornsjö
vägen en ordning som innebär att var sak hade 
sin plats (Lindqvist b denna volym). En av date
ringarna från Kornsjövägen var äldre än Bjästa- 
mons dateringar och ger en antydan om att plat
sen nyttjats under tidigneolitikum. Kornsjövägens 
yta A låg på nivåer mellan 59 och 67 meter över 
havet vilket är högre än de undersökta delarna av 
Bjästamon och ger ett visst stöd för ett antagande 
om en äldre bosättning.

Kulturella mönster under neolitikum

Bostaden, huset eller hyddan intar en speciell 
position på boplatserna. I vår presentation bely
ser vi två perspektiv knutna till byggnaderna. En 
av artiklarna tar upp bostaden, huset, hemmet 
som begrepp och företeelse i ett vidare kulturellt 
perspektiv (Lundberg denna volym) I en annan 
artikel berörs huskonstruktioner och konstruk
tionsdetaljer i ett jämförande perspektiv (Hol- 
back denna volym). Flera forskare har tidigare 
analyserat hus under de senaste åren (till exempel 
Lundberg 1997; Spång 1997). Hittills har få läm
ningar av byggnader från stenålder varit kända 
från Västernorrland. Därför har upptäckten av 
husen på Bjästamon och Kornsjövägen öppnat 
för ett nytt forskningsfält som framgår av flera 
artiklar i denna volym.

Spår av gravar som saknar markering i marky
tan är svårupptäckta framförallt när undersök
ningen av en mycket stor yta är begränsad av ett 
bestämt antal arbetstimmar. Diskussionen kring 
graven (Lindholm denna volym) har mycket 
kretsat kring vilka drag som den har gemensamt 
med olika idéströmmar i dess samtid. Definitiva 
svar ges inte men vissa drag pekar mot stridsyxe- 
traditionen och graven är genom sin datering 
något äldre till sin karaktär än den senast (1923) 
påträffade neolitiska graven i Mellannorrland, 
hällkistan vid Lagmansören.

Den relativt goda förekomsten av stenålders- 
keramik har givit möjligheter till en helt ny förstå
else av regionens keramiska tradition (-er) under
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neolitikum (Lindholm m.fl. denna volym). Denna 
förståelse öppnar fältet för att diskutera en möjlig 
regional särprägel. Keramikens form och dekor 
samt godsets struktur, kan berätta om ursprungs
områden, kulturkontakter och spridning av såväl 
influenser som färdiga föremål. Keramiken har 
givit en ny dimension åt Västernorrland som den 
mångkulturella mötesplatsen även om den redan i 
tidigare sammanhang har kommenterats (Baudou 
1992). Baudou framhöll att stridsyxkulturen var 
den tydligaste av de neolitiska keramikgrupperna 
i Norrland. I flera artiklar här i vår presentation 
diskuteras likheterna med stridsyxkulturens 
keramik och gravskick. Invandringshypotesen, i 
betydelsen samhällen som flyttar, tonas ned men 
utesluts inte. Tanken att idéer överförts genom 
andra typer av kommunikation längs kusten och 
längs älvdalarna förs fram.

Den hittills mycket sparsamt företrädda neo
litiska keramiken i Västernorrland har tidigare 
varit svår att kategorisera. Keramiken från Mjäla, 
Lill-Mosjön, Kornsjövägen och Bjästamon har 
vissa likheter med varandra men de skiljer sig 
ändå relativt mycket åt vad gäller material, ytbe
handling och dekorer (Färjare & Olsson 2000; 
Gustafsson m.fl. 2001; Petterson, 1981). Studi
erna av den neolitiska keramiken kan, genom att 
vi befinner oss i en region som har influerats från 
alla håll, belysa frågan om kulturmöten. Att söka 
kategorisera keramiken med utgångspunkt från 
taxonomiska begrepp som kamkeramisk-, grop- 
keramisk- eller stridsyxetradition leder inte spe
ciellt långt. Dessa kulturbegrepp har på flera sätt 
spelat ut sin roll som samhällsavgränsare men de 
utgör fortfarande ett nödvändigt stöd för att dis
kutera kronologier och kontaktnät i rummet.

När det gäller de så kallade prestigeföremålen 
kan de för oss lätt bli sedda som objekt som tjä
nat till att ge vissa individer speciell status eller en 
form av social prestige. Föremålen kan ha repre
senterat symboliska fenomen, andevärld eller på

något sätt ha används i en förhandlingssituation 
mellan andliga naturväsen och människornas 
kultur (George denna volym).

Tolkningen av de utvalda föremålen kan leda 
mot en förståelse av långväga kulturkontakter 
eller en bild av ett samhälle där prestige manifes
teras i den materiella kulturen. Av resonemanget 
i artikeln framgår uppfattningen att de utvalda 
föremålen inte bara är presumtiva utställnings- 
objekt i arkeologernas ögon utan att man kan 
tyda en djupare mening kring dem.

Hantering och användning av harts har upp
märksammats med utgångspunkt från ett prak
tiskt funktionellt perspektiv som också på ett 
bra sätt exemplifierar att den goda ordningen 
möjliggör studier av en tillverknings- och använd- 
ningsprocess för ett enskilt råmaterial (Runeson b 
denna volym).

Skörbränd sten förekommer dels spritt över 
undersökningsytorna dels hopat i boplatsvallarna 
och i andra koncentrationer som till exempel en 
hög på Kornsjövägen (Lindqvist b denna volym). 
Den skörbrända stenens potential diskuteras med 
utgångspunkt från ett test av hur sten med olika 
fragmenteringsgrad fördelas i rummet.

Kulturmöten har varit en central utgångspunkt 
i projektet också för spåren från historisk tid, till 
exempel härdar. På Bjästamon, som ligger längs 
en känd samisk vandringsled, framkom redan vid 
förundersökningen härdar som antogs ha sam
band med samiska aktiviteter under 1700-talet. 
Liknande lämningar framkom på de tidigare 
undersökta lokalerna vid Lill-Mosjön. Här fanns 
spår efter bland annat metallhantverk, jakt till 
husbehov samt slakt av bland annat ren och häst 
(Färjare & Olsson 2000:5; Lindqvist & Eriks
son 2000). Frågan om vilka aktiviteter och vilka 
människor som lämnat dessa spår belyses vidare 
i artikeln om härdar från historisk tid (Holm 
denna volym).
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N BJÄSTAMON
Pia Nyqvist

LANDSKAPET

Den Ångermanländska kusten är idag mest känd 
som Höga Kusten. På grund av en omfattande 
landhöjning utsågs området år zooo till norra 
Europas första naturarv på UNESCO :s världs- 
arvslista. Från istiden fram till nu har denna 
landhöjning dramatiskt omformat landskapet 
och omformningen kommer att pågå minst 5000 
år till om inte en ny istid har infunnit sig innan 
dess. Kommer du på E4:an norrifrån kan du 
strax under Skulebergets topp se en lysande blå 
linje i kvällsmör kret. Den blå linjen markerar 
världens högsta efterglaciala kustlinje, 286 meter 
över nuvarande havsnivå. Det är ett mäktigt 
landskap som möter besökaren. Den bergiga ter
rängen når ända fram till havet och formar både 
den mest höglänta kuststräckan runt Östersjön 
och de största djupen i Bottenhavet med 293 
meter utanför Ulvöarna (Nilsson 2003).

Vintervy i stenålderslandskap.
Skuleskogens nationalpark i Nätra.
Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.
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Figur 3. Längs sjöstränderna ligger^tråk av skörbränd sten, ofta synliga på våren då vattennivån är låg. 
Den skörbrända stenen kan delvis härröra från utspolade byddvallar. Foto: Pia Nyqvist.

Efter det att isen smält undan framträdde längs 
kusten ett landskap med talrika vikar och en 
vidsträckt skärgård. Ekologiskt mycket goda 
förutsättningar bör ha funnits för stenålderns 
fångstkulturer vars boplatser, som Linder och 
Rissén skriver, återfinns »...där marken är torr 
och vattengenomsläpplig, vid sandstränder, grus- 
och klapperstenstränder, på moränryggar och 
rullstensåsar ej långt från vatten eller ytterst på 
öppna sedimentuddar, ås- och moränuddar, där 
dessa möter vattendragen« (1966:195). Detta 
stämmer väl in på bosättningen på Bjästamon 
strax väster om Bjästa ett par mil söder om 
Örnsköldsvik.

Runt Bjästamon består de förhistoriska läm
ningarna främst av rösen, boplatsområden och 
lösfynd. De flesta av dessa lämningar hör till

yngre stenålder och bronsålder. Av dem är det 
främst de många rösena utmed den bergiga kus
ten som satt en visuell prägel på landskapet.

Inne i fjärdarna, längs å- och älvdalarna, i 
skadade och eroderade markpartier vittnar, för 
den invigde, skörbränd sten, redskap och avslag 
om var man valde att bosätta sig. Oftast lig
ger bosättningarna på solbelysta, sandiga och 
lättdränerade marker. Vid tidigare inventeringar 
har man främst sökt boplatser på nivåer mellan 
50 och 75 meter över havet på nivåer där det 
tidigare, i samband med plöjning av åkermarker, 
påträffats ett stort antal lösfynd. Föremålen, lik
som höjden över havet, talar för att dessa boplat
ser mest hör till neolitisk tid.

Vänder man blicken mot inlandet finner man 
lämningar efter stort antal boplatser längs sjöar
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Figur 4. I Sidensjö socken, ett par mil väster om Bjästamon finns en bällmålning på ett stort block i Åbodsjön. 
I området finns också flera boplatser där kvarts bar utgjort ett viktigt råmaterial till redskap. Ytterligare ett 
par hällmålningar är kända från grannsocknen Anundsjö, den ena på en klippvägg vid Trolltjärnen och den 
andra på Botilstenen i Storsjön. Foto: Pia Nyqvist.

och vattendrag. Genom vattnets påverkan har 
skörbränd sten och annat material genom tiden 
eroderat fram ur strandhaken och ligger nu syn
ligt på strandplanen. Dessa boplatser spänner 
många gånger över ett stort tidsspann och kan i 
princip ha använts från mesolitisk tid ända in i 
järnålder (fig. 3). Fångstgropar liksom ett fåtal 
kända hällmålningar i närheten av boplatserna 
vittnar om att det är goda jaktmarker man sökt 
sig till (fig. 4).

Under senare år har även många bosättningar 
återfunnits nära kusten på nivåer mellan 100 och 
200 meter över havet. De flesta har registrerats 
på privat initiativ i länets mellersta kustsocknar. 
Boplatserna utmärks vanligen av skörbränd sten, 
kvarts- och grönstensavslag. Redskapen består 
av kärnor, skrapor, bland annat kölskrapor, mik

roliter, skivyxor och tvärpilar. Kartstudier visar 
att de ofta är belägna i anslutning till forntida 
sund, vikar och uddar vilket talar för att de varit 
strandbundna med tanke på landhöjningen.
Några av de få undersökningar som gjorts har 
gett dateringar till mesolitisk tid.

DE NEOLITISKA 
KUSTBOPLATSERNA I NÄTRA

När boplatsområdena på Bjästamon och vid Korn
sjövägen var i bruk, för 4000-5 000 år sedan, 
ingick dalgången i en stor havsfjärd som nådde 
ända in till Anundsjö där Moälven då hade sitt 
utlopp. Kring den forntida fjärden, på nivåer mel
lan 50 och 75 meter över havet, och i anslutning 
till Nätraån finns flera boplatser. Det är troligt att
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Figur 5. Flera boplatser finns i anslutning till Nätraån. Utgår man från hur de förhåller sig till varandra 
är det troligt att de i vissa fall hängt ihop i större områden. Det är endast i skadade markpartier som den 
skörbrända stenen varit synlig. Boplatsernas utsträckning antyder att de har följt den vikande stranden.
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de i vissa fall hängt ihop i större områden. Det är 
endast i skadade markpartier som den skörbrända 
stenen varit synlig. Boplatsernas utsträckning anty
der att de har följt den vikande stranden.

Eventuella boplatsvallar har varit svåra att 
identifiera på boplatserna då de flesta är svårt 
åtgångna av sandtäkter och markberedningar.
När inventeringarna genomfördes under 1980- 
talet var dessutom få hyddvallar kända vid kusten 
och kunskapen om dem begränsad (fig. 5).

Det är också svårt att finna närliggande paral
leller till boplatsen vid Kornsjövägen med det 
något ovanliga läget, delvis i en brant och stenig 
moränsluttning. Det utesluter dock inte att fler 
bosättningar kan finnas i liknande lägen. Den 
boplats som idag ligger närmast tillhands att 
jämföra med är Fräkenrönningen i Gästrikland 
(Björck 1995).

BOSÄTTNINGSMÖNSTER

En av de mest fyndrika och kända boplatserna i 
Norrland är den så kallade Ställverksboplatsen 
(RAÄ 10, i Ådals-Lidens socken) omkring 15

mil nordväst om Bjästamon. Den ligger intill det 
stora och komplexa hällristningsområdet i Näm- 
forsen i Ångermanälven (fig. 6). Bosättningen 
börjar omkring 4000 f.Kr., i övergången mellan 
mesolitisk och neolitisk tid. Platsen låg då längst 
in i en djup och trång havsvik, cirka sex mil från 
kusten. Den har sedan använts under perioder 
ända fram till Kristi födelse.

Fyndmaterialet på platsen var mycket stort 
men anläggningar har inte påträffats. Riksan
tikvarieämbetet undersökte 1 zoo kvadratmeter 
1944. De äldre fynden består av röda och grå 
skifferföremål, varav många spetsar, som åter
fanns tillsammans med rödockra. Vid övergången 
mot bronsålder överges den röda skiffern och 
rödockran. Redskapen består nu främst av spet
sar tillverkade i kvartsit eller becciekvarts (se till 
exempel Baudou 199z; Janson 1945).

Säl förekom bland de brända benen men inte 
älg. Älgen jagades troligen inte när man uppehöll 
sig på platsen men däremot tycks den ha haft stor 
betydelse i sinnevärlden (Ramqvist i99z:44). På 
motsatta sidan av älven finns en boplats (RAÄ 
158 i Ådals-Lidens socken) med dateringar som i

Figur 6. Ångermanälven och området strax nedanför Nämforsen. På udden till vänser i bilden 
syns boplatsområdet RAÄ 158, Ådals-Lidens socken. Foto: Pia Nyqvist.
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Figur 7. Vy över en del av Övervedaboplatsen. Boplatsen sträcker sig nedför sluttningen bakom 
byggnaderna till höger i bilden. Foto: Pia Nyqvist.

stort sammanfaller med Ställverksboplatsen. De 
fyndförande lagren var här intill två meter djupa 
(George, LMV Rapport 2004:4). Det äldsta ske
det representeras av ett rödockralager som date
rats till cirka 4200 f.Kr. det fanns ingen keramik 
under det första skedet men asbestkeramik, glim- 
mermagrad och närmast omagrad keramik före
kommer under bronsålder-äldre järnålder.

I byn Overveda i Nordingrå socken (fig. 7) 
återfinns en annan boplats som också tolkats som 
en större samlingsboplats. Jämfört med Ställ
verksboplatsen har den haft ett annnorlunda läge 
i ett skärgårdslandskap i det yttre havsbandet, 
cirka nio mil sydost om Nämforsen. Den hör till 
tiden 3500-3 000 f.Kr. men kan även ha bebotts 
långt senare, kanske ända fram till 2500 f.Kr. 
(Baudou 1977:42-45). Delar av boplatsen under
söktes inom ramen för projektet »Norrlands 
tidiga bebyggelse«.

Benmaterialet domineras av säl. Fynd av sän
ken av olika storlekar visar att fiske bedrivits 
med nät. Ingen keramik hittades men fynden var 
många och dominerades av kvarts och skiffer. 
Utmärkande är de många fynden av T-formade 
redskap samt ett stort antal tveeggade krumkni-

var (Santesson 1941:14) som tyder på en specia
liserad verksamhet. Praktiska försök med olika 
typer av skifferknivar och dolkar visar att de är 
utmärkta att flå till exempel sälar med (Gustafs
son 1978:59-64).

De T-formade redskapen är gåtfulla. Deras 
användning är inte klarlagd, men klart är att 
de har en stark koppling till havet. Deras likhet 
med den samiska trumhammaren har diskuterats 
liksom möjligheten att de har använts vid skinn
beredning. De förekommer även i Finland där 
man påträffat omkring tio stycken vilka tros vara 
importerade från Sverige (Edgren 1993:54). Enligt 
Niclas Björk (1997:42) har flera av dem påträf
fats på kamkeramiska boplatser i Hautunlouma 
i Lappo och Kauhava socknar, på samma bredd
grad som Överveda. Det tyder på kontakter över 
Bottenviken.

Utmärkande för samlingsboplatser är att de är 
stora, att någon resurs förekommer rikligt under 
en del av året och att de inte varit bebodda året 
om. På dessa samlingsboplatser tänker man sig 
att grupper tillhörande en stam samlats under 
någon del av året för sociala och religiösa bruk. 
Basboplatser har sedan funnits inom ett överkom-
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ligt avstånd och utgjorde de skilda gruppernas 
fasta punkter. I ett sådant mönster kan Överveda 
och Nämforsen ha utgjort samlingsplatser för två 
olika stammar redan årtusendet innan Bjästamon 
och Kornsjövägen togs i bruk. Det som tydligast 
särskiljer Nämforsen från övriga boplatser som 
till exempel Bjästamon, är den rituella/religiösa 
kontexten uttryckt på hällarna genom den stora 
mängden ristade bilder. Bilder som inte skapades 
för att läsas av efterkommande utan var för
bundna med sin samtid. Till det kan också läggas 
den stora fyndmängden liksom avsaknaden av 
anläggningar som härdar och kokgropar.

De många T-formade redskapen och tveeggade 
krumknivarna på Överveda har ingen motsva
righet på Bjästamon. Endast ett fragment av ett 
T-format redskap påträffades på Kornsjövägen. 
Kanske är de T-formade redskapen och de tve
eggade krumknivarna tecken på att en intensiv 
produktion av skinn och hudar pågått under 
någon del av året på Överveda. Alternativt kan 
man ha tillverkat skifferredskap i större skala på 
platsen med tanke på de många förarbeten som 
påträffats och närheten till skifferförekomsten i 
Rinkalleberget. Verksamheten på Överveda tycks 
främst ha varit praktiskt orienterad. I det hänse
endet liknar den boplatserna på Bjästamon och 
Kornsjövägen.

Den äldsta dokumenterade användningen av 
skiffer finns i Finland där den dateras till cirka 
7000-5000 f.Kr. Under följande årtusenden 
sprider den sig till hela det nordskandinaviska 
området och omkring 4000-2000 f.Kr. används 
skiffer i stor omfattning i Mellannorrland och i 
mellersta och norra Norge. Skiffer som råmaterial 
blev så vanligt i Mellannorrland att man ibland 
har talat om en skifferkultur.

NÅGRA BOPLATSER ! ANUNDSJÖ I ETT 
»CIRCUIT NETWORK«

Ytterligare ett bosättningsmönster har diskuterats 
för några undersökta boplatser i Anundsjö. De 
har legat längst in i en djup havsvik några mil 
innanför den yttre kusten och de har jämförts 
med en serie boplatser från tidigneolitikum i 
Lundfors i norra Västerbotten. Boplatserna låg 
här i en smal skyddad havsvik. Det territorium 
som antas ha använts omfattade kustbandets inre

och yttre del samt ett antal små sjöar och älvar 
omkring en mil från kusten. Noel Broadbent 
sammanfattar bilden i det han skriver »Samman
taget tyder benlämningarna och den beräknade 
produktiviteten hos regionen runt Lundfors på 
att dessa boplatser kan ha varit befolkade under 
större delen av året, säkerligen från hösten till 
senvintern. På senvintern kan stora jaktsällskap 
ha gett sig iväg att jaga älg. Fiskbenen visar att 
Lundfors kan ha bebotts även under våren lik
som under sommaren. Men utan tvekan gav sig 
många människor iväg till sina familjefiskevatten. 
Det måste ha gett en välkommen omväxling efter 
den långa vintern« (Broadbent 198z). Det är möj
ligt att kustbosättningarna i norra Ångermanland 
kan ha ingått i liknande system med sommar- 
och vinterbosättningar som det av Broadbent 
beskrivna för Lundsfors (Baudou 1992:78; Fors
berg 1992:5 5ff).

Intressant i sammanhanget är också det sätt på 
vilket det samiska fångstsamhället var organise
rat under senare delen av 1500-talet, innan man 
övergick till renskötsel. Det påminner om det av 
Broadbent beskrivna för Lundfors. Samiska grup
per hölls i äldre tid samman genom äktenskap, 
varuutbyte och handel med omgivande folk och 
skiljdes från andra grupper genom gemensamma 
särdrag i dialekt och kultur. Grupperna häv
dade vissa områden som sina, i regel runt större 
vattendrag som fjordar och älvar. De samiska 
begreppen vuobme och sijdda kan användas för 
att beskriva de dåtida samiska socioterritoriella 
enheterna. De större områdena, föregångarna 
till den historiska tidens lappmarker, kallas 
vuobme, medan de mindre områdena, föregång
arna till den historiska tidens lappbyar, kallas 
för sijdda. I Lule lappmark fanns under medel
tiden fyra sijdda: Sirges, Duorbun, Suoksjåhkå 
och Jåhkåmåhkke. Sijddan utövade en kollektiv 
egendomsrätt till sitt territorium eftersom natur
resurserna var ojämnt spridda över området och 
bäst kunde tillgodogöras genom gemensamma 
insatser. Hur den samiska sijddan såg ut under 
senare delen av 1500-talet vet man ganska väl i 
dag. Kronan har registrerat var samerna samlades 
under vintern och vilka fiskesjöar som tillhörde 
de skilda byarna. Med hjälp av de uppgifterna 
har man kunnat se att byarna på 1500-talet hade 
en avrundad form, anpassad till fångstsamhällets
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resursutnyttjande. Gränsen mellan byarna följde 
vattendelare, fjällmassiv och älvar. De kunde 
markeras med stenar eller andra råmärken. I 
varje by ingick något hundratal medlemmar upp
delade på ett antal familjegrupper som dispone
rade stora landområden för jakt och fiske.

Det samiska fångstsamhället ger också en bild 
av hur ett organiserat fångstsamhälle kan ha sett 
ut under förhistorisk tid. Det är svårt att tänka 
sig att så stora grupper som redovisas för den 
samiska sijddan skulle ha levt tillsammans på 
Bjästamon. Däremot verkar det rimligt att befolk
ningen bestått av en eller ett par familjegrupper. 
Utgår man ifrån att de kopplade hyddvallarna på 
Bjästamon tidsmässigt hör ihop kan de represen
tera tre samtida familjer.

HUS

Under senare årtionden har många hyddvallar, 
hus med omgivande vallar liknande de på Bjästa
mon, påträffats i huvudsak i Finland, främst i 
norra Österbotten (se till exempel Pesonen zooz; 
Miettinen m.fl. Z005). Här ligger de i rader längs 
gamla strandlinjer i närmast byliknande möns
ter och kan uppgå till flera hundra. Liknande 
hus finns även vid den Nordnorska kusten som 
till exempel Gropbakkeengen i Karlebotn med 
närmare 90 hus. Ett betydligt mindre antal finns

Figur 8. En imponerande boplatsvall ligger centralt 
på Långön, Tåsjö socken. I området kring Hotingsjön 
finns ett stort antal registrerade boplatser och flera 
stora hyddvallar. Den mest kända är den på Bellsås. 
Foto: Pia Nyqvist.

längs den svenska kusten från Mellannorrland 
och norrut. Utifrån bland annat benmaterial som 
analyserats tolkar Milton Nunez dem som vinter
bosättningar men de kan även ha använts under 
någon del av sommarhalvåret (Nünez zoo4:3 54).

Från samma tid finns liknande hyddvallar i 
Mellannorrlands inland. Även de tycks ha bildat 
ett slags »bystrukturer« där ofta flera stora hyd
dor ingått i varje by (Lundberg 1997:z6). Ett 
åttiotal sådana är kända, fördelade på ett trettio
tal grupper. Många hyddvallar är mycket stora 
med kraftigt utvecklade vallar.

De har tolkats som vinterbosättningar för 
större familjegrupper. Dateringar och avfalls
mängder i vallarna antyder ett stabilt bosätt
ningsmönster som varat under lång tid. I några 
fall visar dateringar att de har använts över en 
period av närmare z 000 år. Även om en hyddvall 
inte kontinuerligt använts som bostad under så 
lång tid har man under perioder återkommit till 
platsen (fig. 8).

Hyddvallar, fångstgropar och hällmålningar 
ligger ibland geografiskt mycket nära varandra. 
En gemensam nämnare för dem är älgen. Det 
säger dock inget om huruvida de tidsmässigt hör 
ihop. Dateringar visar att tiden som hyddvallarna 
var i bruk är ungefär densamma vid kusten och i 
inlandet, från cirka 4 500-Z000 f.Kr. Deras kärn
område vid kusten tycks ha legat i det inre av 
Bottenviken. Är det möjligt att de vittnar om en 
specifik anpassning till havet? En anpassning som 
spridit sig från nordöst mot sydväst?

Det är uppenbart att de många kustanknutna 
hyddvallarna kan kopplas samman med till
gången till säljakt och fiske på samma sätt som 
inlandets hyddvallar kan kopplas till tillgången 
på älg och kanske även goda fiskevatten.

SRÅR AV DOMESTICERING

Från neolitisk tid är endast en grav känd sedan 
tidigare förutom den grav som framkom på 
Bjästamon (Lindholm denna volym). Det är en 
dubbelbegravning i en hällkista i Indals socken i 
Medelpad. Graven undersöktes av Gustaf Hall
ström 19Z3 och den visade sig bestå av en häll
kista ingrävd i en sandbank. I hällkistan låg två 
personer begravda. Den ena, en kvinna omkring 
30 år som lagts i ryggläge samt ett sju till åtta år
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Figur 9. Graven vid Lagmansören ligger idag högt 
över Indalsälven på en sandig, svagt sluttande 
avsats mellan branta bäckraviner.
Foto: Pia Nyqvist.

gammalt barn som troligen legat i sidläge vänd 
mot kvinnan. I graven fanns även ett retuscherat 
flintstycke samt några brända ben. Graven date
ras till omkring 2300 f.Kr. I närheten av kistan 
låg vad som möjligen kan tolkas som en härd 
eller en kokgrop i vilken bland annat påträffa

des en slipad skärva av bergart vilken Hallström 
tolkade som en möjlig del av en stridsyxa. Här
den eller kokgropen kan tyda på att lokalen har 
utgjort en äldre boplats på vilken graven blivit 
anlagd. De brända benen och flintan kan då ha 
följt med i fyllningen till graven (fig. 9).

Intressanta är de brända benen av nöt, svin 
och möjligen häst och får/get som nämns i rap
porten. Benens I3C-värden (-22,2 ±0,5) visar att 
de som begravts i hällkistan levt på en landba
serad kost vilket stämmer väl med de brända 
benen. Djurbenen av domesticerade arter och 
I3C-värden kan tyda på tamdjurhållning. Det är 
intressant med tanke på att de neolitiska kust
boplatser som undersökts i länet inte uppvisar 
något som tyder på domesticering. Lagmansören 
kan tyda på att det vid tiden har funnits en grupp 
människor som baserat sin ekonomi på en annan 
näring än den maritima. Värt att notera är också 
att hällkistan som form inte försvinner, senare 
ingår den som en del i bronsålderns gravrösen.

LÖSFYNDEN

Den största andelen av lösfynden har tillvara
tagits av bönder från slutet av 1800-talet till

Figur 10. Området kring Drömmesjön där många lösfynd har hittats. Byn Drömme i fonden. 
Foto: Pia Nyqvist.
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Figur 11. Kartan redovisar Karm Tennanders genomgång av lösfynden i norra Ångermanland. 
Spridningen av de sy dskandinaviska och norrländska/östliga föremålen tycks vara ungefär 
densamma i området (Tennander 1972).

omkring mitten på 1900-talet. Bonden gick då 
bakom plogen och hade god uppsikt över marken 
och vad som kom fram ur jorden. Numera sitter 
bonden i en traktor med plogen bakom sig och 
har inte längre samma uppsikt.

Flera faktorer påverkar bilden av lösfyndens 
spridning. Det mest påtagliga är att de i huvud
sak tagits tillvara i samband med odling. I vissa 
områden kan stora fyndmängder hänga samman 
med det intresse som funnits för att söka och 
tillvarata dem. Med denna reservation beaktad

tycks det finnas några områden som utmärker sig 
med större koncentrationer av lösfynd. Främst 
är det kring Drömmesjön i Sidensjö socken samt 
längre i norr i ett område kring Flöglandssjön i 
Arnäs socken (fig. 10). Karin Tennander (1972) 
har delat upp lösfynden i sydskandinaviska och 
norrländska/östliga. Det är svårt att utläsa något 
av deras spridning. De tycks förekomma i ungefär 
samma områden (fig. 11). De visar dock att man 
har haft kontakter med, och låtit sig påverkas av 
världen långt utanför den egna bygden.
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Figur 12. Realistiskt återgivna jaktscener finns från 
nordöstra Fennoskandia. Kanske är det även så med 
det bär skeppet som ristats på en häll i Nämforsen. Det 
är en stor farkost som man inte i första hand samman
kopplar med inlandets sjöar och älvar. Snarare tycks 
det vara ett fartyg avsett för gång till havs.
Foto: Pia Nyqvist.

BRYTNINGSTID

Tiden omkring z ooo f.Kr. är mycket intressant. 
Den tycks innebära en rad stora och genomgri
pande förändringar. För Bjästamon representeras 
dessa förändringar främst av några förkolnade 
sädeskorn, fem malstenar liksom några skärvor 
av asbestkeramik. Ett mer påtagligt uttryck för 
förändringarna är alla de gravrösen som finns i 
omlandet kring Bjästamon.

Rösena har ofta diskuterats i termer av revir
markeringar men avsikten med deras placering 
kan, förutom att de var gravar/minnesmärken 
över döda, även ha haft en praktisk funktion 
som »sjömärken« längs kusten och inre farleder. 
De har på så sätt visat sjöfarare vägen in till de 
dåtida bygderna. Vid Nämforsen finns farkos-
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Figur 13. Runt fjärden finns ett flertal rösen över 50 meter över havet. De förekommer även på några få 
lokaler längre söderut längs länets kust. Punkterna anger endast lokaler, inte antalet rösen eller stensätt- 
ningar i anslutning till. Kartan redovisar den forntida strandlinjen 50 meter över havet. Källa FMIS.
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ter avbildade med bemanningsmarkeringar som 
tyder på besättningar på 10-20 personer och mer. 
Det är stora sannolikt havsgående farkoster som 
avbildats och de kan vara tecken på att det är nu 
som sjöfarten på allvar börjar utvecklas (fig. 12).

Kuströsen förekommer även på nivåer över 
50 meter över havet och högre (fig. 13). Om man 
utgår ifrån att dessa gravrösen lades invid forn
tida havsstränder kan det tala för att de anlagts 
redan under neolitisk tid. Någon kilometer norr 
om Bjästamon finns ett litet rösegravfält på en 
sluttning ned mot Nätraån. Varför har man inte 
lagt gravarna längre ned i sluttningen? Kan rösen 
liknande dessa vara ett uttryck för att en social 
skiktning av samhället påbörjats redan under 
neolitisk tid? Christian Lindqvist skriver bland 
annat att »kriteriet för ett så kallat komplext eller 
avancerat mer eller mindre stratifierat... jägar- 
samhälle förelåg i Nordeuropa under senare delen 
av stenåldern, när en marin anpassning ledde till 
högre teknologi och större samhällen vid kusten« 
(Lindqvist 1999:116).

Byggandet av gravrösen innebär att ett nytt 
gravskick anammas. Det nya gravskicket är san
nolikt tecken på utvecklade kontakter och kanske 
handel med områden i södra Skandinavien. De 
bakomliggande förändringarna i samhället som 
ledde fram till ett förändrat gravskick kan sanno
likt spåras tillbaka till lämningarna på Bjästamon 
och Kornsjövägen.

De som drev på anammandet av nya ideér 
var kanske de som hade inflytande över samhäl
let. Samtidigt med förändringarna längs kusten 
skedde även påtagliga förändringar i inlandet där 
kopplingen mot öster blir tydlig. Både det som 
sker vid kusten och i inlandet kan ha kopplingar 
till ökande kontakter. Att något slag av handel 
förekom redan under neolitikum visas bland 
annat av fynd av flintredskap, stridsyxor, nord- 
bottniska hackor, bärnsten, koppar, bandad skif
fer och andra föremål som hittats på Bjästamon 
samt som lösfynd. Bronsföremål liksom andra 
varor forslades sannolikt över långa sträckor och 
transporterna bör därmed ha haft en central roll. 
Med dragdjur har långa transporter över frusna 
hav, sjöar och myrar varit möjliga. Fynd av ski
dor från neolitisk tid, bland annat ett fynd från 
Tåsjö socken i Ångermanland, daterat till 2 500 
f.Kr., och ett annat från Salla i Finland, daterat till

4000 f.Kr., stöder antagandet att man även kunde 
tillverka slädar. Från Finland finns även flera fynd 
av slädmedar. Det äldsta är från Viikinäinen i 
Heinola från cirka 6 900 f.Kr. och ett annat, som 
visar att slädarna kunde vara relativt stora, är 
från Lapinlax. Fynd av medar i cembratall visar 
även att man har haft kontakter med folk i Ural.

Handel med skinn och pälsar torde gå långt 
tillbaka i tiden. Omnämnande av skinn från 
dessa trakter i senare antika källor antyder detta.
I historieskrivaren och munken Jordanes arbete 
» Getica « om goternas ursprung och gärningar 
från 550 e.Kr. står bland annat »en annan stam 
bor där Suehans...« »som tack vare sina handels
förbindelser genom oräkneliga andra stammar 
för Roms behov exportera skinn med lasurste- 
nens färg...« »de är berömda för skinnens mörka 
färg...« »samtidigt som de leva utfattiga, äro de 
ytterst förmöget klädda« (Zachrisson 1997:159). 
Suehans kan syfta på svear eller folk som bodde 
norr om dessa. De mörka skinnen syftar troligen 
på svarträvsskinn. Samerna nämns i samman
hanget troligen på grund av sin betydelse som 
pälsleverantörer till svearna. År 170 e.Kr. nämner 
Ptolemaios från Alexandria för övrigt två »phin- 
noifolk« i norr. Kanske ett tidigt försök att skilja 
samer och finnar från varandra. Förutom pälsar 
och skinn har även andra varor varit möjliga.
Lars Göran Spång nämner även andra varor 
som kan ha varit av intresse i ett regionalt bytes
system. Lappmarken kan ha erbjudit dun, näver, 
bävergäll, fisk, renhorn och mycket annat som 
vi känner från historisk tids handel. Vid kusten 
är sältran exempel på en produkt som också 
bör inordnas i en analys av varututbyte (Spång 
1997:35).

FRÅN STEN TILL BRONS

Tidigare har några forskare velat se en successiv 
förskjutning av befolkningsgrupper under tidig 
neolitisk tid från inlandet mot kusten. Bland 
andra skriver Christian Lindqvist »Mot denna 
(kusten) hade befolkningsflertalet förskjutits 
under hand som befolkningen ökade/blev mera 
fastboende >samhälleligt avancerade< jägare och 
utvecklade ceremoniella centra med långväga 
kontaktnät« och menar att detta hände för cirka 
6000 år sedan då båtmotiv (och valmotiv) ökade
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på ristningslokaler i Nordeuropa som tidigare 
dominerats av jaktmotiv. Även den totala pro
duktionen av jägarristningar ökade och började 
koncentreras till några centra vid denna tid (Lind
qvist 1999:123). Med kunskapen om de mesoli- 
tiska kustboplatserna i Ångermanland kan man 
dock anta att det redan nu fanns stabila ekono
mier längs kusten och i inlandet. Även längs den 
finska kusten omtalas liknande boplatser (Falk 
1996:50-52). Under neolitisk tid blir det allt tyd
ligare genom inlandets vinterbyar med byddvallar 
och de stora säljägarboplatserna vid kusten. Det 
ökande antalet båtar och valar på hällristningar, 
som Lindqvist beskriver, återspeglar snarare 
ökande kontakter mellan dessa (och även andra) 
grupper. Vad som sker vid kusten är en succesiv 
förskjutning av boplatser från mesolitisk tid och 
framåt allteftersom havsstranden förflyttas.

Havet har inte heller varit en gräns mellan öst 
och väst utan snarare förenat grupper av männis
kor längs kusterna. Det är så bland annat Bożena 
Webart (1999:336) och Niclas Björck (2003:26) 
ser på Östersjön under yngre stenålder och 
senare delen av förhistorien. En annan forskare 
som ser vattenvägar som viktiga kommunika
tionsleder redan i mesolitisk tid är Peter Bogucki 
(2004:375): »Across northern Europe, the nume
rous finds of preserved dugout canoes suggest that 
it might even be possible to speak of a »water
craft revolution during the Late Mesolithic«.

På andra sidan havet, från Bjästmon sett, 
ligger Rävåsen som påminner mycket om den 
förra, med ett likartat läge och med hyddvallar 
av liknande form. Flera olika typer av keramik 
har hittats, främst kamkeramik men även några 
lerkärlsbitar av så kallad östsvensk gropkeramik, 
ett av de få fynden av gropkeramik i nuvarande 
Finland. Är det bara en slump att dessa boplat
ser liknar varandra eller finns där något som 
sedan långt tillbaka förenar dem? För att återgå 
till Lindqvist så kan en allt starkare anpassning 
till den marina ekonomin med tiden ha lett till 
högre teknologi och därigenom större samhäl
len vid kusten. Det är i det mönstret man kan se 
de neolitiska boplatserna bland vilka Bjästamon 
och Kornsjövägen ingår. Det kan ha varit relativt 
komplexa samhällen där ekonomiska, sociala, 
religiösa och ekologiska betingelser har styrt val 
av bosättning över året. Kan till exempel en plats

som Nämforsen ha ingått i deras tankevärld? Det 
är möjligt att de som uppehöll sig vid Nämforsen 
inte uppfattade så mycket av ristningarna. De 
kan ha ingått i avskilda ritualer och varit intres
santa endast för den stunden. Men kanske vittnar 
ändå båtarna och de stora skeppen på hällarna 
om hur man mot slutet av stenåldern tog sig hit. 
De många boplatserna kring Bjästamon tyder på 
att sälfångstlokalerna flyttats runt. När fjärdarna 
med tiden grundats upp genom landhöjningen 
har boplatserna succesivt följt efter. Det stöds av 
boplatsernas utsträckning som ofta visar att de 
har följt den vikande havsstranden. I Edånger 
i Vi byggerå finns en boplats som under yngre 
bronsålder låg i inre delen av en havsfjärd. I högre 
liggande områden 100-125 meter norr och nord
öst om boplatsen finns skärvsten som tyder på att 
boplatsen även har bebotts under äldre perioder, 
förmodligen redan under neolitisk tid. Området 
ligger idag 50-55 meter över havet. Vid tiden för 
bosättningen låg boplatsen 20-25 meter ovan
för och omkring 100 meter från stranden. Även 
Bjästamon uppvisar ett liknande mönster där den 
undersökta ytans äldsta dateringar i huvudsak lig
ger i högre undersökta partier och de yngre något 
lägre. Under generationer har grupper av män
niskor kommit och gått för att i perioder, under 
hela eller delar av året, främst bedriva säljakt och 
fiske. De många boplatserna kring Bjästamon kan 
vara resultatet av ett sådant mönster.

Tiden omkring 2000 f.Kr., förefaller ha varit 
en tid av mycket omvälvande förändringar. Som 
tydliga tecken på detta anfördes inför botniaun- 
dersökningarna att gravrösen börjar anläggas 
vid kusten, de stora hyddvallarnas tid tycks vara 
över. En ny slagteknik och asbestkeramik från 
öster introduceras och kvartsit blir vanligt på 
inlandsboplatserna. I Norrland tycks även häll
bildernas tid ha kommit till sitt slut.

Från Bjästamon finns fem malstenar från 
boplatsens senare fas samt 26 förkolnade sädes
korn. Det kan tyda på odling i liten skala. Var 
åkerbruket i så fall en trädgårdsliknande verk
samhet som bedrevs med hacka och grävkäpp? 
Om odling förekommit blir frågan även vilken 
typ av skärande redskap man använt för att 
skörda. Längre söderut återfinns de halvmånfor- 
made flintskärorna. Liknande skörderedskap har 
ännu inte återfunnits i norr. För att hitta en annan
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lokal med sädeskorn får vi gå till Hedningahållan 
i Hälsningland (Schierbeck 1994).

Inga tecken på domesticering av djur förekom
mer på de undersökta neolitiska boplatserna. Ben 
av tamdjur förekommer däremot dels i anslutning 
till graven vid Lagmansören som hör till mellan- 
neolitisk tid samt på boplatsen vid Edånger 
från yngre bronsålder. Bland de brända benen i 
Edånger konstaterades förutom bäver ett bränt 
ben av vardera får/get och nöt vilka möjligen 
hör till boplatsen. Det senare tillsammans med 
en öppning av skogen och en ökning av vildgräs 
och ljung kan tyda på att betesdrift förekommit 
(Baudou 1971:31-35, 1977:48-5; Welinder m.fl. 
1998:194, 104).

Gravrösen längs kusten kan ha börjat anläg
gas redan under neolitisk tid om man utgår ifrån 
att de i huvudsak varit strandbundna. Det gäl
ler främst de som ligger i lägen där terrängen 
inte utgjort ett hinder för en lägre placering. De 
förefaller ligga i områden med koncentrationer 
av neolitiska boplatser som kan ses som tidiga 
bebyggelsecentra. Rösenas tydliga exponering ut 
mot havet kan kopplas samman med en utveck
ling av sjöfarten och utvecklade kontakter med 
områden i söder. Det förändrade gravskicket 
hör troligen samman med ökade kontakter med 
omvärlden. Inflyttande grupper från söder kan 
också ha spelat in. I vilket fall kan man misstänka 
att handel var en av drivkrafterna, kanske även 
utvinning av råvaror. Säkert fanns också även då, 
liksom senare i historien, människor med en driv
kraft att utforska det okända som förde med sig 
nya seder och bruk.

Fortfarande återstår att reda ut var bronsålderns 
boplatser döljer sig. Kanske är vi dem redan på 
spåren. Flera av de undersökta neolitiska loka
lerna visar även på dateringar till bronsålder, till 
exempel Bjästamon och Lill-Mosjön.

Boplatsen i Edånger hör till yngre bronsålder. 
Kanske är det så att vi har svårt att uppfatta dem 
därför att vi förväntar oss något annat. I Edånger 
har skörbränd sten konstaterats i högre liggande 
partier vilket antyder att lokalen även bebotts 
under neolitisk tid. Att boplatserna har konti
nuitet från neolitisk tid in i bronsålder (och även 
längre fram i tiden) stöder tanken att säljägarbe- 
folkningen har stått för en del av den samhälle
liga och idémässiga utvecklingen. Sälfångstens 
betydelse har varit lika stor under bronsålder 
som tidigare. Liksom under historisk tid har tran 
och sälskinn med all sannolikhet utgjort viktiga 
råvaror för handeln.

Gravskicket med rösen längs kusten lever 
vidare långt in i järnålder. Bland dessa rösen och 
röseliknande stensättningar kan man även miss
tänka att den förromerska tidens gravar döljer sig.

Gravskick kan i vissa sammanhang sägas 
uttrycka ett samhälles sociala relationer liksom 
styrande normer och värderingar. De maritimt 
anknutna gravrösena, vilka anlagts under en tids
rymd av närmare 3 000 år kan betraktas som ett 
enhetligt och mycket seglivat gravskick. Det är 
möjligt att gravarna återspeglar en för tidsrymden 
gemensam ideologisk struktur. Den sista fasen i 
detta gravskick kanske kan ge oss svaret på när 
och av vilken anledning de slutligen övergavs.

30



REFERENSER

Baudou, E. 1971. Förhistorisk tid i Ullånger och Vi byggerå. 
Härnösand.

- 1977. Den förhistoriska fångstkulturen i Västernorrland.
I: Västernorrlands förhistoria. Härnösand.

- 1992. Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv. 
Höganäs.

Björck, N. 1995. Fräkenrönningen - en protoby från grop- 
keramisk tid. I: Läddikam/95. Gävle.

- 1997. Mellanneolitikums kustbundna boplatser. I:
Botnisk kontakt VIII. Piteå.

- 2003. The Neolithic Coastal Settlements - Cosmology and 
Ideology in a Baltic Sea Perspective. I: Uniting Sea. Stone 
Age Societies in the Baltic Sea Region. Uppsala.

Broadbent, N. 1982. Den förhistoriska utvecklingen under 
7000 år. I: Skelleftebygdens historia del 3. Skellefteå.

Bogucki, P. 2004. Observations from a Distance on Changing 
Stone Age Societies in Central Sweden. I: Coast to coast 
- arrival: results and reflections: proceedings of the final 
Coast to Coast Conference. Coast to coast books 10. 
Uppsala.

Edgren, T. 1993. Den förhistoriska tiden. 1: Finlands förhisto
ria I. Ekenäs.

Falk, L. 1995. Kvarts och kvartsit som redskapsmaterial; en 
geografisk och kronologisk spridningsbild i norra Sverige 
under stenåldern. I: Norrbotten 1995. Luleå

Forsberg, L. 1992. De norrländska hällristningarnas sociala 
kontext - Alternativa tolkningar. I: Arkeologi i norr 3. 
Umeå.

- 2004. Arkeologisk forskning. Amatör- och skolundersök
ning av boplats och lämningar från stenålder till historisk 
tid. Länsmuseet Västernorrland, rapport 2004:4. 
Härnösand.

George, O. 2005. Arkeologisk undersökning av RAÄ 10, 
Ädals-Lidens sn. Länsmuseet Västernorrland, rapport 
2005:7. Härnösand.

Gustafsson, P. 1978. Grej orna har använts - försök med för
historiska redskap och tankar kring fångst. I: Studier 
i norrländsk forntid. Umeå.

Hallström, G. 1923. Nordiska arkeologmötet i Stockholm, 
1922; berättelse över mötet och dess förhandlingar. 
Stockholm.

Janson, S. 1945. Stenåldersfolket vid Nämforsen. Ångerman
land 1945. Härnösand.

Linder, A. & Rissén, Å. 1966. Flygbildstolkning och dess 
användning vid tolkning av norrländska vattendrag. 
Fornvännen 1966.

Lindqvist, C. 1999. Nämforsenristningarna. En återspegling 
av jägarnas liv och världsbild. 1: Tidsspår 1997/99. 
Härnösand.

Lundberg, Ä. 1997. Vinterbyar. Ett bandsamhälles territorier 
i Norrlands inland 4500-2500 f.Kr. Studia Archaeologica 
Universitatis Umensis 8. Umeå.

Miettinen, M. m.fl. 2005. Rävåsen. Finskt Museum 2002. 
Helsingfors.

Nilsson, M. 2003. Vandring i ett föränderligt landskap.
Höga Kusten, ett världsarv. Sundsvall.

Nunez, M. 2004. All Quiet on the Eastern Front? I: Coast to 
coast - arrival: results and reflections: proceedings of the 
final Coast to Coast Conference. Coast to coast books 10. 
Uppsala.

Pesonen, P. 2002. Semisubterranean houses in Finland - A 
Review. I: Huts and Houses. Stone Age and Early Metal 
Age Buildings in Finland. Jyväskylä.

Ramqvist, P. H. 1992. Hällbilder som utgångspunkt vid tolk
ningar av jägarsamhället. Arkeologi i Norr 3. Umeå.

Santesson, O. B. 1941. Magiska skifferredskap från Norr
lands stenålder. Arctos Suecica 1. Uppsala.

Schierbeck, A. 1994. Hedningahällan. En undersökning för 
att skydda och vårda. Riksantikvarieämbetet. UV Stock
holm, rapport 1994:31. Stockholm.

Spång, L. G. 1997. Fångstsamhälle i handelssystem. Åsele 
lappmark neolitikum-bronsålder. Studia archaeologica 
Universitatis Umensis 9. Umeå.

Tennander, K. 1972. Lösfynd från yngre stenåldern och
bronsåldern i norra Ångermanlands kustland. C-uppsats i 
arkeologi. Stockholm.

Werbart, B. 2999. De mänskliga kontakterna i Östersjö
området. Yngre stenålderns fångstsamhällen. Arkeologi i 
Norden 1. Stockholm.

Welinder, S., Pedersen, E. A. & Widgren, M. 1998. Jord
brukets första femtusen år, 4000 f.Kr.-i 000 e.Kr. Det 
svenska jordbrukets historia. Del 1. Stockholm.

Zachrisson, I. 1997. Möten i gränsland - samer och germaner 
i Mellanskandinavien. Statens historiska museum, mono
grafier 4. Stockholm.

31





SÄUÄGARE TORRLÄGGS
Lars Göran Spång

OM LANDSKAPETS FÖRÄNDRING 
GENOM LANDHÖJNINGEN

Landet höjer sig ur havet. Det är en geologisk 
insikt som nåddes ganska sent i geologins histo
ria. En av pionjärerna inom den forskning som 
skulle förklara hur strandlinjen försköts varje år 
i Östersjön var Anders Celsius, känd bland annat 
för celsiusskalan. År 1743 skrev han en uppsats 
om sina studier av »vattuminskningen«. Meto
den han valde liknar mycket den som kom att 
användas av arkeologer i sen tid. Celsius samlade 
uppgifter om ankare, skalgrus, hamnar, skepps
vrak och annat som genom strandförskjutningen 
hamnat långt upp på land. Genom att datera 
lämningarna och mäta in nivån fick han fram 
hastigheten på strandförskjutningen och kom 
fram till att havet sjunker med ungefär en meter 
var hundrade år. Det var framför allt i Gävleborg 
och Medelpad han gjorde sina studier, och hans 
resultat stämmer förvånansvärt väl med nutida 
beräkningar i detta område (Celsius 1743).

Östra inloppet vid Ulvön i Nätra. 
Foto: Bengt A. Lundberg, 
Riksantikvariämbetet.
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Sedermera har olika förslag på landhöjningskur- 
vor och avsmältningsförlopp avlöst varandra 
fram till vår tid. Senast i raden av landhöjnings- 
studier är Michael Berglunds studier i Ångerman
land (Berglund 2004). Resultaten ligger till grund 
för denna analys av hur människor anpassat sig 
till varandra och ett landskap i kontinuerlig för
ändring. Frågorna siktar in sig på två detaljnivåer:
1. vilka särdrag kännetecknar boplatserna i det 

omgivande landskapets avseende höjdnivåer? 
och

2. vilka variationer, som är relaterade till nivån, 
kan spåras på själva boplatserna.

Michael Berglunds strandförskjutningskurva 
bygger på analys av sjöar som avsnörts genom 
landhöjningen. Det är en av flera metoder som 
används av geologer för att tidsbestämma land
höjningen. I avsnörda sjöars varviga bottensedi
ment kan man avläsa när avsnörningen skedde 
och datera tidpunkten, antingen genom att räkna 
årsvarven eller med I4C-datering. Berglunds kurva 
summerar flera analyser som gjorts de senaste 
åren. Metoderna varierar, men stämmer i stort

med de resultat som Lidén (1938) publicerat och 
som byggde på lervarsanalys utmed Ångerman
älven. Resultaten visar i grova drag att havet i 
Ångermanland har befunnit sig 60 meter högre 
för 5 000 år sedan, och för 4000 år sedan var 
havet 45 meter högre än idag. Inom detta inter
vall har vi de flesta dateringar från de stenålders- 
boplatser som undersökts vid Bjästamon, Korn
sjövägen och Lill-Mosjön och som behandlas mer 
utförligt i denna publikation.

Det är än idag en anmärkningsvärt hastig 
landhöjning vi har i dessa trakter, vilket också 
föranlett utnämnandet av världsarvet Höga Kus
ten. Under stenåldern var strandförskjutningen 
än mer märkbar. På 100 år föll vattennivån 1,5 
meter, vilket med den lutning terrängen har vid 
exempelvis Bjästamon, innebar att stranden för
flyttades fem till tio meter.

Strandförskjutningen har inte varit så jämn 
som beräkningarna ger intryck av. Det är snarare 
ett resultat av att det saknas metoder att påvisa 
mindre fluktuationer. Felkällorna är många och 
provtagningsställena är relativt glesa. Slår man 
samman flera resultat blir det än tydligare att

Age (cal. yrs BP)

Figur 14. Strandens nivå vid olika tidpunkter (RSL= relative sea level) ock landhöjningens 
förlopp (Isostatic level). Den gröna rutan visar den tid när boplatserna vid Bjästamon, 
Mosjön och Kornsjövägen var bebodda under stenålder (Berglund 2004).

♦ Relative sea level 
+ Global sea level 

Ancylus Lake 
x Isostatic level
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Figur 15. Olika resultat av strandförskjutningsdate- 
ring mellan 4500 och 1 500 f.Kr. Cato/Lidén (svart 
linje) bygger på årsvarv i sjösediment och deltabild
ningar. Berglund (röd) har kombinerat 14C-datering 
och årsvarv i avsnörda sjöars sediment. Anundsjö- 
kurvan (grå) bygger på uC-datering av avsnörda 
sjöar (Miller & Robertsson 1979). Fredén slutligen 
har daterat skalgrus. Här redovisas dateringen av 
själva skalgruset, som kan ha avsatts flera meter 
under havsytan. Se tabell 1 för källhänvisning.

landhöj ningsförloppet kan ha varit komplice
rad. I figur 15 jämförs några resultat som berör 
just nivåerna 40-70 meter över havet där vi har 
våra stenåldersboplatser. Den nyligen framtagna 
kurvan av Curt Fredén (2005), ger äldre date
ringar, men dessa bygger på datering av skalgrus. 
Kurvan antyder att det har varit en stagnation i 
strandförskjutningen, något som tidigare föresla
gits av Miller och Robertsson (1979).

ARKEOLOGI OCH LANDHÖJNING

Transgressioner har varit ett omdiskuterat ämne i 
södra Sverige under senare tid. Där har det varit 
svårt att få ihop strandförskj utningskurvorna 
med resultaten från I4C-dateringar av boplatser 
(Olsson 1997; Åkerlund m.fl. 1995). Det är inte 
ett lika uppmärksammat problem i Ångerman
land, men även här finns det anledning att upp
märksamma frågan. Dels vore det intressant att 
få kartlagt eventuella uppehåll i strandförskjut
ningen, och dels är problemet att I4C-dateringar 
och dateringar av årsvarv inte verkar vara över
ensstämmande.

Arkeologin kan ibland med framgång ge nyck
lar till var stranden befann sig vid olika tidpunk
ter. Ända sedan landhöjningsteorin blev etablerad

har arkeologin försökt finna samband mellan 
olika fornlämningar och strandlinjer.

I Ångermanland har det varit särskilt tacksamt 
att studera fornlämningars koppling till forna 
strandlinjer, eftersom inga transgressioner har 
grumlat resultaten, men också för att landhöj
ningen har sin största effekt här. Bland annat har 
Evert Baudou studerat olika gravtyper utifrån 
nivån de befinner sig på (Baudou 1968). Baudou 
har även sammanställt stenmaterialets fördelning 
på olika nivåer vid de närbelägna boplatserna som 
undersökts vid Anundsjö. De boplatserna ligger 
på nivåer mellan 50 och 75 meter och det visar sig 
att de äldre på högre höjder domineras av kvarts, 
medan de yngre boplatserna mest bestod av kvart
sit och hälleflinta (Baudou 1977:58!).

Ett ofta citerat arbete är Noel Broadbents 
avhandling om stenåldersboplatser i norra Väs
terbotten (Broadbent 1979). Fornlämningar och 
fornfynd har analyserats avseende nivå och ålder. 
Broadbent har även kunnat fixera tidpunkter 
för vissa strandnivåer genom 14C-dateringar av 
boplatser som antas ha varit strandbundna, bland

Tabell 1. I4C-dateringar som legat till grund för 
rekonstruktion av landhöjningen i Ångermanland. 
Nivå i meter över havet.
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annat för att salben påträffats. Västerbottens 
landhöjning avviker någon meter i höjdled från 
Ångermanlands, men det är ändå intressant att 
jämföra resultaten.

Det är framför allt två boplatser som är intres
santa i detta sammanhang, Lundfors och Bjurse- 
let. De är belägna på 79 och 52 meter över havet 
respektive. Broadbent utgår ifrån att de legat vid 
havet, bara någon meter högre upp. I Lundfors 
har detta antagande styrkts av att boplatsens 
avfall, som syns i fosfathalten, avtar markant 
vid en viss gräns som motsvarar strandlinjen. 
Lundfors har daterats väl med I4C-datering till 
3 400 f.Kr. Bjurselet gav något mer osäkra I4C- 
dateringar, men de många yxorna av flinta kan 
avgränsas till omkring 2 000 f.Kr. genom säkra 
dateringar på annat håll.

Broadbent har gått systematiskt tillväga i detta 
avseende och hans resultat är intressanta för 
denna studie (Broadbent ipyprziyff). Förutom 
redovisningen av hur olika typer av gravar från 
brons- och järnålder fördelar sig på olika nivåer, 
har han analyserat olika stenåldersfynds nivåför
hållanden. FFär några slutsatser:
• Flintyxor visar inte på någon strandbundenhet 

eftersom de förekommer på alla nivåer, dock 
inte lägre än 50 meter.

• T-formade redskap finns företrädesvis på 
nivåer mellan 60 och 70 meter. Överveda- 
boplatsen, där ett 50-tal påträffats, ligger på 
67 och 76 meter över havet och har daterats 
till 2850 f.Kr.1

• Nordbottniska redskap förekommer på lägre 
nivåer än yxor.

• Fynden i stort grupperar sig vid vissa nivåer, 
som sammanfaller med viktiga sjöars nivåer.

Agneta Åkerlund har i sin avhandling gjort en 
omfattande studie av Mälardalens stenålder och 
havets nivåförändringar. Liksom i Ångermanland 
är det mest sälfångst och fiske som har dominerat 
under stenåldern. Landhöjningskurvan är där lite 
mer komplicerad eftersom världshavens höjning

verkar ha orsakat så kallade transgressioner, 
men i de flesta fall finns en nära koppling till den 
beräknade strandlinjen och boplatsernas datering. 
Även Åkerlund tar i beaktande att fosfathaltens 
avgränsning indikerar att boplatserna låg nära 
stranden. Det finns även andra indikationer, som 
att keramiken är svallad av vatten vid en viss 
gräns. Fiennes slutsats är att de flesta stenåldersbo- 
platserna låg nära stranden (Åkerlund 1996:98).

Åkerlund har varit landskapsorienterad i sin 
analys och tar fasta på hur landskapets resurser 
för stenåldersmänniskan varierat med strand
förskjutningen. Bland annat har hon analyserat 
landskapets fördelning av marktyper vid olika 
vattennivåer, vilket rimligtvis borde ha påverkat 
människans livsvillkor. Märkligt nog fanns det 
ingen överensstämmelse, så att boplatser var 
koncentrerade till vissa typer av landskapsmiljöer. 
Hennes slutsats är att andra faktorer spelat en 
större roll. Emellertid är det vanligast att boplats
erna är belägna på grus och sand och på en 
marklutning som är mindre än 15 grader (Åker
lund 1996:118, 139).

Materialpreferenser och nivåer

Åkerlund och Broadbent får vara något av 
förebilder i min analys av Nätrabygdens omgiv
ning. Naturligtvis blir detta inte så djupgående 
som »förebilderna« vilka ju har tagit flera år i 
anspråk, men kanske ändå att det kommer fram 
ett jämförbart resultat.

Med Nätrabygden avses här Nätra socken och 
grannsocknarna Sidensjö, Själevad och Vibyg- 
gerå. Det finns i fornminnesregistret (FMIS)2, om 
än något knapphändiga, noteringar om vad det 
är som har hittats vid boplatser och fyndplatser. 
Med en viss konsekvens har det bland annat 
noterats vilka stenmaterial som påträffats. Stenål
derns materialval har varierat med tiden och man 
kan förvänta sig att det avspeglas i vilka nivåer 
materialet hamnar. I figur 16 framgår fördel
ningen mellan 40 och 100 meter över havet.

1 Broadbent hänvisar till en tidigare uppfattning (Baudou 1977). I Baudou (1995:80) antas 
boplatsen vara från tiden 3 000-3 5°° f-Kn

2 FMIS (fornminnesinformationssystem) är Riksantikvarieämbetets databas som nyligen 
blivit tillgänglig för detta område, och som gjort det möjligt att relativt snabbt få fram 
statistiken.
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Figur 16. Boplatser och fyndplatser i Nätras omgiv
ning samt det material som noterats på platserna. 
Observera att staplarna inte representerar antalet 
platser utan antalet noteringar. Om en plats har fler 
materialgrupper så blir det högre värden.
Antalet platser framgår av fig. 18.

Fördelningen av material på olika nivåer ger en 
relativt likartad bild över hela spektret. Flinta 
förekommer på alla nivåer, och likaså skiffer. 
Skärvsten noteras särskilt vid nivån 6o meter.
Den topp som noterats för 8o-metersnivån åter
speglar en samling boplatser där alla material 
finns representerade, med någon övervikt för 
kvarts. Kvartsit tycks inte vara något utmärkande 
drag på någon nivå.

Typer av artefakter på olika nivåer

Per Ramqvist har samlat in uppgifter om alla 
stenåldersfynd i Örnsköldsviks kommun, vilka 
samlats i en databas. Tack vare denna är det 
relativt enkelt att summera hur fyndkategorierna 
fördelar sig på de olika nivåerna. Den här typen 
av sammanställningen är full av felkällor, och 
det är svårt att dra ut någon vettig slutsats, men 
i jämförelse med Västerbotten kan man se vilka 
trender det är som samstämmer.

Mest märkbart i Örnsköldsvik är att flintyxorna 
förvisso finns på flera nivåer, men relativt avgränsat 
på 5 5 meters nivån. De samtida stridsyxorna är

Figur 17. Lösfynd i Örnköldsviks kommun och 
deras fyndplatser på olika nivåer. Källdata vänligen 
tillhandahållet av Per Ramqvist, Umeå universitet.

Fyndplats
Boplats

125 m 150 m 175 m 200 m100 m

Figur 18. Antal boplatser och fyndplatser från 
stenåldern på olika nivåer.

belägna något högre, och mest på 70-metersnivån. 
Stridsyxorna är dock bara tre till antalet.

Broadbents analys visade också att nord- 
bottniska redskap i regel låg på lägre nivåer än 
yxorna, men det har inte kunnat beläggas här. 
Snarare är det tvärtom. Vidare är det märkbart 
med toppar vid 40, 50, 60-metersnivån, och här 
även vid 70.

37



Figur 19. Plan över Bjästamons fosfathalter i marken (från Holback m.fl. 2004:281). Skala 1:2 000.

Dessa ansamlingar vid vissa nivåer beror på olika 
saker. Dels kan det röra sig om ett lokalt feno
men som gör att stränderna på vissa nivåer inte 
är attraktiva ur stenåldersmänniskans synpunkt.
I Mälardalen föredrog man att bo på grus eller 
sand, men landskapsmiljön var inte avgörande, 
vilket kan tyckas lite förvånande. För överlev
nadens skull var det viktigt att det fanns vatten 
och mat, och landskapet runtomkring bör natur
ligtvis ha betydelse för hur tillgången har varit. 
Grus och sand är jordarter som ökar i andel med 
landhöjningen, eftersom de bildas mest på lägre 
nivåer, där havet en gång har varit.

Både i Västerbotten och i Ångermanland kan man 
som sagt se en tendens att lösfynd ansamlas vid 
vissa nivåer som talar för att strandförskjutningen 
avstannar tidvis, och boplatser ansamlas vid dessa 
nivåer3. Om man lägger samman antalet boplatser 
och fyndplatser i Nätrabygden erhålls toppar på 
nivåerna 6o och 75 meter (fig. 18).

Den ansamling av boplatser som noterats vid 
zoo meters nivån har inget med landhöjningen 
att göra, utan kan helt härledas till den rika 
boplatsmiljön vid Hinsjön som inte var förbun
den med havet när man levde där på stenåldern. 
Det var en annorlunda näring som drog männis-

3 Strandförskjutningen har varierat i hastighet som en effekt av varierande nivåer på världs
haven, men det finns ännu inga exakta beräkningar på hur detta avspeglas i landhöjningskur- 
vor i dessa trakter där transgressioner inte förekommit. Däremot har Miller och Robertsson 
(1979) uppskattat stagnationseffekter som är samtida med de transgressioner som kan kon
stateras söderut.
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kor dit, kanske fågelfångst och fiske, men älg och 
bäver kan också ha varit viktigt. Fångstgropar 
för älg är däremot mer vanligt i de omgivande 
regionerna (fig. 28). Vid Hinsjön finns den kända 
hällmålningen föreställande en älg, och några 
boplatser har undersökts. Fynden är inte särskilt 
uppseendeväckande, det mesta tyder på att man 
varit på platsen tillfälligt och tillverkat kvartsred
skap, bland annat skrapor (Baudou 1977:64^. 
Stränderna är blockrika vilket ytterligare talar för 
tillfälliga bosättningar.

Den markanta topp på 75 meters nivå kan på 
samma sätt vara ett utslag av att många boplat
ser funnits vid en attraktiv sjö, nämligen Dröm- 
mesjön. Den ligger på 75 meters nivån och är 
kantad av boplatser. Lösfynden är av varierande 
karaktär främst skifferdolkar, skifferknivar, skif
ferspetsar, nordbottniska hackor, skafthålsyxor 
vilket tillsammans visar att Drömmesjön har varit 
attraktiv efter att den isolerats från havet (fig.
28). På denna nivå finns ytterligare ett område 
som har liknande kvalitéer: Skulesjön. Här har 
däremot inte tillnärmelsevis så många boplatser 
kunnat hittas.

Boplatsens läge i förhållande till stranden

Liksom andra undersökningar av sälfångstbo- 
platser från stenålder, tyder förhållandena vid 
Bjästamon och Kornsjövägen på att man har

bott nära stranden. De flesta dateringar från 
Lill-Mosjön, Kornsjövägen och Bjästamon är 
från perioden 2 000-3 000 f-Kt- vilket motsva
rar strandlinjerna 45-60 meter över havet. Den 
äldsta bosättningen har alltså skett alldeles intill 
stranden, men under det yngre skedet har man 
haft över 100 meter till stranden. Fosfatanaly
serna visar ingen skarp gräns som markerar en 
strandlinjen vid en viss tidpunkt, utan bosättarna 
har släppt avfall intill stranden i takt med att den 
förflyttade sig (fig. 19).

Det ideala förhållandet för att boplatser ska 
anses vara strandbundna är att I4C-dateringarna 
ligger på samma nivåer som strandlinjen. Det är 
emellertid osannolikt att människan konsekvent 
skulle ha bosatt sig på precis samma avstånd 
från stranden genom årtusendena. Lokala för
hållanden, såsom tät buskvegetation vid strän
derna, kan ha gjort att man föredragit ett mer 
indraget läge. Havsvindar och tillgång på ved 
kan också ha påverkat val av boplatsläge mer än 
själva stranden.

Men låt oss säga att man konsekvent bosatt 
sig på samma avstånd från stranden och lämnat 
efter sig något som går att I4C-datera. Följden 
skulle bli att en serie dateringar skulle följa 
strandförskj utningskurvan. Så är det nu inte, 
utan i verkligheten har man rört sig över ett stort 
område och dateringarna sick-sackar i höjdnivå. 
Märkligt nog hamnar några dateringar under vat-

-1500 -1000-2000-4000 -3500 -3000 -2500

Figur 20. l4C-dateringar från boplatser jämfört med den strandlinjekurva som Berglund föreslagit.
Trots att Berglund bar en bred osäkerhetsangivelse (ljusblått) hamnar några dateringar 
»under vatten« (Berglund 2004).
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tenytan, vilket illustrerar att vi inte alltid ska lita 
på I4C-dateringar till too procent (fig. zo).

Det är tydligt att man inte har övergett en 
plats trots att stranden har flyttat sig. Många 
dateringar, visar att platserna varit attraktiva 
ända fram i historisk tid. Kornsjövägen, Bjästa- 
mon och Lill-Mosjön visar likartade dateringar, 
med spridning mellan 50 och 60 meter över 
havet. Möjligen kan Lill-Mosjön överlag vara 
något yngre än Bjästamon och Kornsjövägen 
eftersom platsen ligger på en lägre nivå.

Statistisk analys av 
fyndkombinationer och nivå

Flera bosättningar har avlöst varandra på samma 
nivå och frågan är om det kan förväntas att höj
den följer en kronologisk linje. På varje nivå är 
det troligt att flera aktiviteter vid olika tider är 
representerade.

Det finns en hel det statistiska redskap som kan 
vara till hjälp för att avskilja aktiviteterna från 
varandra i tid och rum. Här kommer klusterana- 
lys och principalkomponentanalys att användas.

Klusteranalys ger resultat om var fynden 
rumsligt ligger i grupper. Metoden beräknar 
bland annat var grupperna har sina centrum och 
tillskriver alla fynden till närmaste centrum. De 
fynd som här tagits med i beräkningen är helt 
enkelt de fynd som fått fyndnummer. Därmed 
kommer exempelvis inte skärvsten med. I en 
klusteranalys får man först subjektivt gissa sig 
till antalet grupper som ska beräknas. En lämplig 
början är att illustrera tätheten grafiskt med så 
kallad Kernel density estimate varvid antal grup
peringar framgår. Det finns flera inställningar att 
experimentera med för att få så klar bild som 
möjligt. För att bekräfta att gruppindelningen 
stämmer görs sedan en K-mean duster analysis 
som grupperar fynden i ett bestämt antal grupper, 
det vill säga det antal grupper man har gissat sig 
till genom att studera den grafiska illustrationen. 
Därefter beräknar programmet var varje grupp 
har sitt centrum och vilket fyndområde som till
hör respektive grupp. Förhoppningen är att varje 
grupp tillhör en och samma aktivitet och att fyn
den som tillhör gruppen representerar aktiviteten.

En principalkomponentanalys visar vilka 
företeelser som återkommer tillsammans. I korta

Figur 21. Kornsjövägens indelning i ytenheter.

ordalag visar analysen vad som kännetecknar 
de grupper som valts och vilka grupper som 
liknar varandra i fyndsammansättning. Målet 
är att finna samband, i det här fallet att finna 
samband som kan relateras till nivån. Prinicipal- 
komponentanalys har framgångsrikt tillämpats 
på norrländska boplatser (Forsberg 1985) och 
metoden att dela upp boplatser i flera delytor 
innan analysen görs, bygger huvudsakligen på 
erfarenheter från min analys av inlandsboplatser 
(Spång 1997). Metoderna är även beskrivna i 
Spång 2005.

Vid Kornsjövägen är de olika grävytorna rela
tivt väl avskilda från varandra i nivå, och det har 
inte varit nödvändigt med någon särskild rumslig 
analys för att upprätta enheter på olika nivåer. 
Enheterna har avgränsats helt subjektivt med 
ledning av höjdvärden och fyndkoncentrationer. 
Ytindelningen som stämmer relativt väl med 
den indelning som gjorts av Lindqvist i denna 
publikation. Lindqvist har noterat att ytan (KVi) 
var en långvarig bosättning med relativt mycket 
främmande material såsom flinta och bärnsten. 
Inom området KVz påträffades den mesta flin
tan. Hus 4 (KV4) avviker med sin förekomst av 
mycket kvarts och keramik.
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Figur 22. Bjästamons indelning i ytenheter.

Det boplatsområde som betecknas Bjästamon har 
en lång sträckning utmed Botniabanans byggplats. 
Boplatsen har av Runeson (Runeson a denna 
volym) delats in olika områden som represente
rar tre faser. Vissa ytor är jämförelsevis stora och 
fyndrika, samt har en utbredning på flera nivåer. 
Dessutom överlappar ytorna varandra, beroende 
på att samma yta använts flera tidsperioder.

En mer detaljerad ytindelning, med fler ytor 
som inte överlappar varandra, har beräknats 
med klusteranalys (K-mean cluster analysis) av 
numrerade fynd (fig. 22). De fynd som ingår i 
beräkningen framgår av tabell 2. Området längst 
österut har avgränsats för sig, dock bara fynden 
som låg ovan 50 meters kurvan. Sammantaget 
ger det 26 olika delytor, som benämns BM1-26, 
varav flera tillhör den större boplatsvallen, hus 1, 
där också de flesta fynden var lokaliserade.

Flera av ytorna sammanfaller med de hus som 
uppgivits i rapporten. Hus 2, 4, och 5 har mot
svarigheter i delytorna BM18, BM3 och BM12. 
Hus i däremot har delats in i flera delytor, en 
effekt av klusteranalysen. Boplatsvallarna i BMy 
har undersökts i relativt liten skala och samman
fördes till ett större område som även innefattar 
fynden norr om dessa. BM26 är det område som 
ligger längst österut på en lägre avsats.

Principalkomponentanalysen (PCA) för samman 
alla variabler (fyndgrupper) till en gemensam axel 
i ett diagram, eller fler axlar om så behövs. Det 
innebär att varje axel i diagrammet representerar 
en grupp variabler som har liknande variation. 
Exempelvis om ben och skörbränd sten har höga 
värden på samma platser så kan variablerna slås 
samman till en grupp. De kan även slås ihop om 
de har motverkande värden, exempelvis där det 
är mycket ben så är det lite skärvsten.

PCA har fört samman skifferfragment, flint
skrapor, skifferspetsar, skörbränd sten, flintavslag 
och stolphål till en grupp (Axisi). Den andra 
gruppen (Axis2) representeras av keramik, bränd 
lera, kvarts- och kvartsitskrapor. Det är också 
kännetecknande att kokgropar står i ett mot
satsförhållande. En tredje grupp (Axis)), som 
är mindre relevant (nio procent), slår samman 
kvartsskrapor och kvartsavslag. Axeln har även 
en motpol, ben, vilket betyder att ben och kvarts 
inte förekommer tillsammans i någon större grad.

Hur mycket som varje variabel bidrar till 
axeln i fråga uttrycks i loadings. I tabell 2 fram
går i vilken mån fynden har relevans för axlarna, 
uttryckt i värden mellan +1 och -1. Vid noll finns 
ingen relevans alls.
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Tabell 2. »Loadings« för de tre första axlarna (prinici- 
palkomponenterna) som visar bur mycket varje fynd
grupp bidrar till axlarna. Sten med harts, härdar och 
kvartsitavslag har nästan inget samband med övriga 
fyndgrupper.

Fyndgrupp Axisl Axis2 Axis3

Keramik (gram) 0,04 0,45 0,14

Bränd lera -0,02 0,40 0,06

Kvartsitskrapor -0,24 0,32 -0,06

Kvartsskrapor -0,02 0,36 -0,36

Skifferfragment -0,37 -0,09 -0,13

Flintskrapor -0,36 -0,04 -0,20

Skifferspetsar -0,28 -0,02 0,01

Sten med harts -0,21 -0,19 -0,26

Skörbränd sten -0,36 -0,02 0,21

Ben (gram) -0,24 0,13 0,44

Kvartsavslag -0,06 0,25 -0,60

Kvartsitavslag -0,26 0,21 0,25

Flintavslag -0,33 -0,01 0,09

Stolphål -0,30 0,18 0,01

Härdar -0,26 -0,26 -0,19

Kokgropar -0,15 -0,37 0,02

Lika och olika enheter

När man med någorlunda säkerhet fastslagit att 
vissa fyndkategorier hör ihop, kan man gissa 
sig till att de representerar antingen en bestämd 
period, eller en särskild aktivitet på en bestämd 
delyta. Det som kännetecknade den första grup
pen var skiffer, skörbränd sten och flinta. De 
delytor som gav mest utslag på denna axel fram
går av figur 2.3. Det tycks vara husen på både 
Bjästamon och Kornsjövägen som är lika varan
dra i detta avseende. Huskopplingen styrks också 
av att stolphål ger utslag på denna komponent.

Den andra gruppen kännetecknas bland annat 
av relativt mycket skrapor, keramik och bränd 
lera. Både porös och fast gods har räknats sam
man, och eventuellt skulle en uppdelning ge 
något annorlunda resultat, men det porösa godset 
är ganska litet till antal. Höga negativa värden 
på denna axel betyder att kokgropar är vanliga, 
och samtidigt får vi veta att de har ett negativt 
samband med keramiken. Inte överraskande visar 
det sig att keramikplatserna är lokaliserade till de

■ -0,82--0,11 (13)
□ -0,11 - 0,28 (7)

0,28 - 0,62(11)

Figur 23. PCA-resultatens fördelning på delytorna utifrån första principalkomponenten (Axisl). 
Röda områden har relativt mycket flinta, skifferspetsar och skörbränd sten. De grå utgör motsatsen 
och de gula är irrelevanta.
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■ 0,25-0,63 (9)
-0,07 - 0,25 (10)
-0,85 - -0,07 (12)

Figur 24. PCA-resultatens fördelning på delytorna utifrån andra principalkomponenten.
Röda områden har relativt mycket keramik och skrapor. I de grå är däremot kokgropar vanliga.

Figur 25. PCA-resultatens fördelning på delytorna utifrån tredje principalkomponenten. 
Röda områden har relativt mycket ben. I de grå är kvartsföremål vanliga.
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delytor som har höga värden (fig. 24), men intres
sant i sammanhanget är att skrapor hör samman 
med samma områden. Förmodligen är det utom- 
husaktiviteter som ger utslag på denna axel, och 
kokgroparna, som huvudsakligen är lokaliserade 
inne i husen, ger ett negativt samband.

Kvarts och ben, slutligen, är ensamma bidrags
givare till tredje axeln, och då inte med särskilt 
hög relevans (fig. 25). Varken kvarts eller brända 
ben visar något tydligt rumsligt samband med 
någon annan fyndgrupp. Den tredje axeln visar 
däremot ett tydligt samspel med nivåerna på Bjäs- 
tamon. Brända ben är högt belägna och kvarts 
finns på de lägre belägna delytorna.

Karaktäristiska drag på olika nivåer

Det ideala resultatet hade varit att varje axel 
representerade en grupp fynd som var belägen 
på en bestämd nivå. Då skulle distinkta toppar 
eller dalar framträda vid dessa nivåer. I stället är 
bilden, liksom med I4C-dateringarna, att boplat
serna är heterogena på samtliga nivåer, vilket 
framgår av diagrammet figur 26, där delytornas

värden mot alla tre principalkomponenters sick
sackar med stigande nivå.

En anledning till att variationen över områ
det är mer påfallande i sidled än i höjdled, kan 
vara att de boplatsytor som skulle ha bidragit 
med variation i höjdled inte är undersökta. Det 
här var en uppdragsundersökning föranledd av 
Botniabanan, och järnvägar byggs så plant som 
möjligt. Förutsättningarna var därför inte särskilt 
gynnsamma för att analyser variationer relaterade 
till landhöjningen. Visserligen är det närmare tio 
meters skillnad mellan de lägst belägna boplatsy
torna och de högst belägna, men detta spann 
finns bara företrätt på Kornsjövägens fem dely
tor. De flesta delytor på Bjästamon faller inom 
intervallet 55-57 meter över havet (fig. 27). Det 
finns ytterligare boplatsvallar på andra nivåer vid 
Bjästamon att undersöka, som skulle kunna veri
fiera en kronologisk differens mellan högre och 
lägre belägna delar av området, men det får bli en 
framtida fråga att ta upp.

Man kan också ifrågasätta om fyndgrupperna 
är för grovt generaliserade. Många kronologiska 
kriterier går förlorade om man exempelvis slår
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Figur 26. PC A-resultatens fördelning på olika nivåer. Den högst belägna delytan (KV1 längst till 
höger) ligger i snitt på 59,4 meter över havet. Den lägst belägna delytan (KV5, längst till vänster) 
på 50,5 meter över havet. De övriga ordnade efter nivån. Diagrammet visar att inga särskilda särdrag 
kan knytas till en bestämd nivå.

------ Axisi J—
------ Axis2

; ------ Axis3
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Figur 27. Delytornas genomsnittliga nivå över havet. Flertalet ligger mellan 55 och 57 meter.

samman alla skifferspetsar till en grupp, eller 
keramiken för den delen. Den här typen av stati
stik kräver emellertid ett mått av representation 
och enstaka fynd här och där, som ger kronolo
giska nycklar, analyseras bäst utan statistik. Det 
visar också flera andra bidrag i denna volym.

Runesons slutsats i denna publikation, gäl
lande den »goda ordningen«, har ändå vissa 
motsvarigheter i PCA-analysen (Runeson a denna 
volym). Typ i områden (strandnära aktiviteter) 
och typ 2 områden (husen) är även tydliga i den 
första principalkomponenten (fig. 23) där hus
områden är röda och strandnära områden är grå. 
Sambandet mellan keramik och skrapor, utanför 
husen (fig. 24) har emellertid endast belagts med 
PCA-analysen.

Alla möjligheter att finna samband mellan 
fynd och nivå är inte uttömda med detta. Del
ytornas avgränsning och storlek kan varieras i 
det oändliga. Här har bara en metod valts, det 
vill säga att låta fyndkoncentrationer avgöra 
hur indelningen sker. Man kan alternativt låta 
hus, härdar eller kokgropar bestämma valet av 
ytenheter.

LANDSKARSFÖRÄNDRINGAR, 
BOSÄTTNINGAR OCH SJÖFART

Få boplatser är belägna direkt på klippor, och 
finare sediment som lera och finmo har inte hel
ler varit särskilt attraktivt. Det har påtalats i 
flera sammanhang att det är viktigt att marken är 
väldränerad och att det finns färskvatten. Boplat
serna Bjästamon och Kornsjövägen har märkligt 
nog inte nära till några större vattendrag. Den 
bäck som genomkorsar Bjästamon är förmodli
gen av sent datum, men den visar å andra sidan 
att smältvatten eller källvatten har löpt genom 
området under längre sammanhängande perioder.

Boplatsernas och fyndplatsernas fördelning 
på olika nivåer visar att det finns antydan till 
ansamlingar vid 60 och 75 meters nivåer, samt 
dessutom en markant topp som hör samman med 
Hinsjön som ligger på något över 200 meters 
höjd över havet. Nivåerna 60 och 75 sammanfal
ler med transgressionsfaser då havsnivån stiger 
kraftigt och bidrar till att strandförskjutningen 
avstannar något. Detta är emellertid ett anta
gande som behöver mer stöd i den geologiska 
forskningen, och dessutom kan det finnas lokala
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• FångstgropFigur 28. Kustens förutsättningar för sjövägar när havet var 50 meter högre än 

idag. Ett huvudstråk inomskärs (blå linje) gav möjlighet till förgreningar till bo
platsrika sjösystem ända upp till Anundsjön som ligger tre mil från huvudstråket. De undersökta platserna 
som hänvisas till i denna publikation är markerad med gula fyrkanter. Mark över 100 meter i mörkgrönt.

förhållanden som gör att vissa nivåer är mer 
attraktiva på grund av att stränderna får olika 
karaktärer vid olika nivåer. Det är exempelvis 
märkbart att stränder med kalt berg och morän 
har dominerat vid vattennivåer mellan 75 och 
100 meter, medan finare sediment kommer i 
dagen vid nivåer mellan 50 och 75 meter.

Folket som slogs sig ner på Bjästamon och 
Kornsjövägen under stenåldern var utan tvekan 
båtburet. Sälj akten dominerar stort att döma av 
benmaterialet och båtar har naturligtvis varit 
nödvändiga för att ta sig ut till sälfångstplatser. 
Det finns även andra faktorer som talar för att 
det här är ett båtburet folk. De främmande insla
gen i fyndmaterialet exempelvis flinta, koppar 
och bärnsten vittnar om långväga kontakter vilka 
säkert upprätthållits med sjöfart. Sjövägarna 
var därför viktiga och långa fjärdar gav möjlig
het att upprätta förbindelser långt in i land (fig.

28), ända upp till Anundsjö, där bevisligen flera 
boplatser varit lokaliserade från denna tid.

Många viktiga sjöar och farleder avsnörs när 
landet höjer sig, men huvudstråket har varit far
bart långt in i bronsålder. Bjästamon har även då 
varit en viktig knutpunkt, vilket framför allt illus
treras av det stora rösegravfältet intill (Nyqvist 
denna volym).

Några båtar har inte hittats från denna tid.
Den äldsta vi känner till är funnen vid Hampnäs, 
som ligger i korsningen Nätraån och huvudstråket 
enligt figur 28. Vid Hampnäs har det påträffats 
en toft (sittbräda) som är identisk med tofterna 
på hjortspringsbåten från bronsåldern i Danmark. 
Hampnästoften är I4C-daterad till 200-talet f.Kr. 
(Holmqvist 1997). Det var stora farkoster man 
paddlade fram. Hur farkosterna såg ut under sten
åldern vet vi inte idag, men hjortspringsbåten visar 
ändå att en lång tradition har legat till grund.

46



Figur 29. Vid Bjästamon och Kornsjövägen (markerade med hussymboler) har man haft god överblick 
över trafiken längs kusten om den gick inomskärs. Bilden är en datamodell med vattenytan simulerad 
till 50 meter. Farlederna som framgår av fig. 28 är här markerade med ljusa stråk.
Illustration: Lars Göran Spång och Lennart Vessberg.

Helt utan idéer om hur båtarna har sett ut är 
vi dock inte. Åsa Marnell (1996) har pekat på 
möjligheten att vissa trädetaljer som insamlats 
och ansetts vara medar i själva verket är kölar till 
skinnbåtar. En sådan »köl«-bit har hittats i Grund
sunda inte långt från Lill-Mosjön, och gav en 
I4C-datering till cirka 3 000 f.Kr. Fyndet antyder, 
om Marnells tolkning stämmer, att det funnits en 
annorlunda båtbyggartradition under stenåldern,

än vad som sedan visar sig med fyndet av hamp- 
nästoften, som är gjord för båtar med sydda bord.

Kommunikationerna kan ha varit en viktig 
faktor för placeringen av boplatsen som vi sett 
ovan. Bjästamon var ett nav i förbindelsen med 
Drömmesjön och Anundsjön och sikten var viktig 
för att hålla ögon på förbipasserande.

Det finns ytterligare en aspekt som kan 
motivera boplatsläget vid Bjästamon och Korn-

Figur 30. Vid middagstid mellan den 1 december och 10 januari skyms solen av Vårdhemsberget från 
Kornsjövägen sett. Bilden bygger på en dataanimerad terrängmodell med havsytan 50 meter högre än 
idag och solen i sex graders vinkel rakt söderut. Små röda markeringar finns vid Kornsjövägen och 
Bjästamon. Illustration: Lars Göran Spång.
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sjövägen, och som var väldigt påtagligt under 
grävsäsongen. Under våren var det förfärligt kalla 
vindar som härjade på sina håll, men på Kornsjö
vägen var arkeologerna väl skyddade och kunde 
njuta av vårsolen. Kornsjövägen har däremot inte 
ett bra läge under vintern, vilket också antyds av 
benfynden (Olson m.fl. denna volym).

Söder om Kornsjövägen sticker ett berg upp, 
Vårdhemsberget, där traktens skidbacke har 
anlagts. Vårdhemsberget har en tillräcklig höjd 
för att hindra solen från att tränga fram i vinter
mörkret. På nätet kan man få fram tabeller över 
solstånden olika tider på året världen över. Det 
visar sig att Kornsjövägen ligger i skugga stora

delar av vintern. Vid middagstid går solen i skugga 
när den står i fem graders vinkel, vilket infaller 
mellan den i december och io januari4. Bjästa- 
mon ligger däremot mycket bättre till och påver
kas inte nämnvärt av bergens skugga (fig. 30).

Trots det behagligt skyddade läget vid Korn
sjövägen har det varit kallt under vintern. Husen 
var inte små, och för att åtminstone hålla värmen 
ovanför nollgraders-strecket gick det säkert åt 
många kubikmeter ved. Ett soligt läge hade säker
ligen stor betydelse för vinterbosättningen. Lika 
viktigt var det med tillgången på ved, säkerligen 
en bristvara efter flera säsonger på samma plats. 
Men det är en annan fråga.

4 http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.html. Vårdhemsberget är 195 meter högt.
Avstånd till Kornsjövägen 1140 meter, och till Bjästamon 1600-2200 meter.
Vinkeln = tan höjd/avstånd. För Kornsjövägens del är vinkeln 7 grader, vilket motsvarar 
solståndet vid 15-tiden den 23 oktober och 19 februari. Skugga efter middagstid blir det 
när solen går bakom »klacken« rakt söderut på cirka 140 meters höjd. Vinkeln är där tan 
90/1000 = 5 grader. Följaktligen ligger Kornsjövägen i skugga redan vid middagstid under 
perioden 1 december — 11 januari.
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KOR OCH DJUR
Carina Olson, Henrik Runeson, 

Berit Sigvallius och Jan Storå

INLEDNING

Brända ben utgör en av de största fyndgrupperna 
från Bjästamon. De största mängderna ben 
fanns i anslutning till boplatsvallarna men stora 
mängder fanns också i anläggningar inom olika 
områden av lokalen. En ovanlig omständighet 
är att brända ben tillvaratogs inom så många 
olika kontexter och ofta inom tydligt avgränsade 
områden eller anläggningar. Totalt tillvaratogs 
mer än 60 kilogram vilket är ovanligt mycket 
i jämförelse med tidigare undersökta lokaler i 
Norrlands kustland. Under fältarbetet vid Bjäs
tamon kom fyndkontexter med stora mängder 
ben oftast att registreras som benkoncentrationer 
men i själva verket är det fråga om gropar eller 
gropliknande anläggningar som innehöll stora 
mängder brända ben. Vissa koncentrationer med 
brända ben bestod av tunna linser eller lager.
Det är slående hur man vid Bjästamon har velat 
deponera de brända benen i vissa - oftast begrän
sade - platser inom lokalen (fig. 31). Flera delar

Ben som bränts blir sköra och spricker lätt 
till små fragment. Foto: Pehr Lindholm.
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Figur 31. Spridningen av brända ben vid Bjästamon. Skala 1:1 500.

o Sjö och skogsfågel
• Skogsfågel
* Andfågel 
S Bränt ben, punktinmätt

□ 0,1-10 g
□ 10,1-50 g 
m 50,1-100 g 
M 100,1-500 g
■ 500,1-3466,1 g

av lokalen saknar benfynd. Nästan allt benmate
rial som tillvaratogs var bränt vilket visar att man 
verkligen har strävat efter att göra sig av med 
slakt- och matresterna. Kanske kan benkoncentra
tionerna tolkas som avfallsgropar där man depo
nerat resterna av jaktbytena efter att de utnyttjats.

Vi ska här ge en bild av livet vid Bjästamon i 
osteologins ljus. Redan innan de osteologiska ana
lyserna inleddes stod det klart att vi stod inför ett 
mycket spännande material. På många andra sten- 
ålderslokaler i norra Sverige har man tillvaratagit 
brända ben men sällan i sådan omfattning och 
framför allt inte inom motsvarande fyndomstän
digheter som vid Bjästamon, tabell 3. Dock var 
det uteslutet att kunna analysera hela fyndmate
rialet från Bjästamon så redan efter förundersök
ningarna i fält planerades en strategi för hur man 
kunde göra ett lämpligt urval. Totalt har cirka

11 kilogram brända ben analyserats osteologiskt 
(Hårding & Olson 2001; Olson 2004b; Sigvallius 
2004; Sigvallius & Storå 2004). Vi har analyserat

Tabell 3. Mängden analyserade be7i vid Bjästamon 
och några andra stenålderslokaler.

NISP Vikt (g) Medelvikt (g)
Bjästamon, anläggningar 72647 5100 0,07
Bjästamon, bostadsvallarna - 5800 0,14*
Kornsjövägen 6647 1240 0,18

Lill-Mosjön 24949 1782 0,07
Fräkenrönningen 54623 14738 0,27
Södra Mårtsbo 39339 7257 0,18
Ved mora 11320 2418 0,21
Hedningahällan 21979 5409 0,24
Håcksta 4687 1061 0,22

* Medelvikt för identifierade fragment.
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Tabell 4. Identifierade djurarter vid Bjästamon, 
Kornsjövägen och Lill-Mosjön (Grundsunda) 
enligt antal fragment.

Art Bjästamon,
anläggningar

Bjästamon,
vallarna

Kornsjö- Lill-Mosjön
Grundsunda

DÄGGDJUR

Vikare 72 50 27 25

Grönlandssäl 47 3 9 30

Säl 7786 2356 1148 963

Älg 2

Hjortdjur 2 1

Stor gräsätare 2
Hare 2

Bäver 51 6 17 14

Räv 4

Björn 1*

Skogsmård 1 8

Utter 2 7 2

Mårddjur 80 104 4 3

FÅGLAR

Hönsfågel 18 1

Andfågel 5 2

Obestämd
fågel

167 2 1

FISKAR

Abborre 32 38 5

Gös 13

Sik 15 2

Sikfisk 9

Lax 6

Laxfisk 5 2 1 131

Lax/sikfisk 6

Gädda 20 18 3 3

Mört 2

Karpfisk 2 1

Lake 4

Sill 4 59

Simpa 106 256 1

Flundra 272 1

Plattfisk 2 212

Torsk 12 1

Torskfisk 1 1

Obestämd fisk 1995 4283 39

Totalt
identifierat

10719 7419 1221 1238

* Benet av björn identifierades i förundersökningsmaterialet i 
den stora vallen.

ungefär 5 000 gram ben ur cirka 50 benkoncentra
tioner, cirka 5 zoo gram ur den stora vallen, cirka 
450 gram ur de kopplade vallarna samt 213 gram 
ur den södra vallen (Holback m.fl. 2004).

I arbetet preciserades tre huvudsakliga fråge
ställningar:

• Vilken bild av försörjningsekonomin vid 
Bjästamon ger benmaterialet?

• Kan man säga något om den rumsliga orga
nisationen av lokalen genom en analys av 
deponeringsmonstret för de brända benen?

• Vilken bild av aktiviteterna i den stora 
boplatsvallen kan man skapa genom ben
fynden?

Vårt huvudsakliga intresse riktar sig mot jakten 
och fångsten på lokalen. Vilka djurarter var de 
vanligaste jaktbytena för Bjästamons männis
kor? Vilka var de vanligaste fiskarna och fåg
larna som fångades? Kan man säga något om 
hur man hanterade jaktbytena inom lokalen? 
Finns det skillnader i benmaterialets samman
sättning inom olika anläggningar? Kort sagt, 
vad säger benmaterialet om Bjästamon?

Även om benmaterialet vid Bjästamon är 
osedvanligt omfattande bör man beakta att 
i ett bränt benmaterial kan vanligen bara en 
mindre del identifieras. Ibland kan man bara 
säga att ett fragment kommer från en grupp av 
arter även om man ibland kan se vilket ben
slag fragmentet kommer ifrån. Detta gäller till 
exempel för gruppen obestämd säl som utgör 
den största delen av materialet. Benfragmen
ten i denna grupp uppvisar inte morfologiska 
kriterier som tillåter en närmare identifiering 
till art. Dock vet vi att två sälarter är vanligast: 
grönlandssäl (Phoca groenlandica) och vikare 
(Phoca hispida). Arterna brukar vara de vanli
gaste på kustboplatser daterade till denna tids
period, se tabell 4.

Vissa arter kan vara underrepresenterade 
vilket sannolikt gäller fisk och fågel som har 
spröda ben som sällan klarar förbränning utan 
att förstöras eller fragmenteras. I våra analyser 
har den största delen av benen från dessa klas
ser inte kunnat identifieras till art utan bara 
till »fisk« eller »fågel«. Ändå måste man säga 
att mängden fiskben vid Bjästamon är stor och 
innehåller en del oväntade identifieringar. En 
bidragande orsak till att mängden fiskben vid 
Bjästamon är hög är att man har sållat jorden 
genom såll med två millimeters maskstorlek. 
Tillvaratagandet av framför allt fiskben vid en
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utgrävning är mycket beroende av vilka sållnings- 
metoder som väljs. Redan en maskstorlek på fyra 
millimeter medför att mindre fiskarter såsom till 
exempel strömming (Clupea harengus), eller ben 
från unga fiskar av andra arter går förlorade.

Man måste i brända benmaterial räkna med 
risken att ben från unga individer av däggdjur 
bevarats sämre än benen från äldre individer. 
Närvaron av ben från unga djur är värdefulla 
indikatorer om man till exempel försöker bedöma 
jaktsäsonger på en boplats. Dock är benen i ett 
skelett som inte är färdigutvecklat i regel porö
sare och inte lika kompakta som skelettet i en 
fullvuxen individ. Det kan därför vara svårt att 
bedöma åldersstrukturen i ett benmaterial som 
är bränt. Frånvaron av ben från unga individer 
behöver inte betyda att man inte har jagat dem. 
Trots dessa generella reservationer är materialet 
från Bjästamon att betrakta som vetenskapligt 
mycket värdefullt.

OM JAKT OCH FISKE

Boplatsen låg under stenåldern fördelaktigt för 
utnyttjandet av havets resurser. Platsen var belä
gen i en svag sydsluttning en bit från den dåtida 
stranden. Mot söder verkar avståndet till strand
linjen har varit närmare ioo meter men i nord
ostlig riktning fortsätter fyndområdet fram till 
den dåtida strandlinjen. Det var inte långt till den 
delvis samtida boplatsen Kornsjövägen.

Mot öster tvärs över en fjärd låg två stora 
öar som ett skydd mot det öppna havet. Öarna 
skiljdes åt av ett smalt sund. Norröver, halvan
nan kilometer från boplatsen fanns en insjö, och 
likaså västerut, inåt landet, fanns ytterligare en 
sjö på gångavstånd. Vidare norrut i skärgårds- 
landskapet fanns havsvikar där åar och älvar 
mynnade ut. Inåt landet bredde skogen ut sig 
mot väst, och söderut där fjärden blev större, 
skymdes det öppna havets horisont av ett antal 
öar. I denna skärgårdsmiljö levde Bjästamons 
människor. Där hade de valt att bo för att främst 
livnära sig av det som havet gav. Härifrån fiskade 
man och jagade säl. Här togs fångsten av fisk in 
och tillreddes för att ätas direkt eller prepareras 
för förvaring och senare förtäring. Här slak
tades salarna. Köttet togs tillvara och kanske 
fördelades det mellan de familjer som levde på

Tabell 5. Identifierade djurarter enligt antal fragment 
på några stenålderslokaler belägna i liknande miljö 
som Bjästamon.

Art
rönningen

Södra
Mårtsbo

Ved- Hedninga-
hällan

Håcksta

DÄGGDJUR
Människa 2 4 1
Vikare 136 45 67 100 71
Grönlands-
säl

71 51 23 57

Gråsäl 1
Säl 5289 2491 1596 3121 201
Älg 2
Rådjur 1
Gräsätare 1
Björn 2
Svin 15 1 2
Bäver 66 26 3
Hare 8 1
Gnagare 1
Hund 1
Räv 1
Lodjur 1 1
Utter 3 1 1
Grävling 2
Mårddjur 1 2 13 7

Skogsmård 4

FÅGLAR
Gräsand 2
Andfågel 6 10 3
Sjöfågel 9

Hönsfågel 1
Rovfågel 1 1
Obestämd
fågel

5 1 4 2

FISKAR

Abborre 211 486 16 35
Gädda 128 199 48 57

Gös 9 9 1
Karpfisk 64 316 2 2
Simpa 3

Lake 16 4 1
åi 1
Laxfisk 5 4 9

Sik 25 2
Sik/Laxfisk 812 55 5 8
Sill 2
Torskfisk 14 1
Obestämd
fisk

1348 1473 66 50 9

Totalt 8208 5204 1848 3486 289

54



boplatsen. De värdefulla skinnen bereddes för att 
kunna användas till bland annat kläder, båtar och 
hyddor. Ur späcket kunde man utvinna tranolja. 
Sälhjärnan kunde användas som garvmedel vid 
skinnberedning och en del ben från bytesdjurens 
skelett gick att använda till redskapstillverkning. 
Efter att man tillvaratagit det man behövde av 
bytesdjuren verkar man ofta ha bränt de över
blivna resterna och sist deponerat de brända 
benen enligt ett ganska specifikt mönster. Detta 
ska vi komma tillbaka till. Först vill vi ge en bild 
av försörjningsekonomin vid Bjästamon.

Med hjälp av den rekonstruerade skärgårdsmil
jön får vi en insikt om hur resursområdet i anslut
ning till boplatsen kan ha utnyttjats, hur det såg ut 
och vilka förutsättningar som fanns där för fiske 
och jakt. Bilden av försörjningen vi får genom de 
osteologiska analyserna överensstämmer väl med 
vad som verkar ha funnits tillgängligt. De djurar
ter som finns representerade bland benresterna på 
Bjästamon framgår av tabell 4. Även om vi inte 
har analyserat samtliga ben är bilden av artfördel
ningen vid Bjästamon troligen representativt.

Ser man till arternas fördelning vid Bjästamon 
kan man notera både likheter och skillnader 
med andra stenåldersboplatser (Ekman & Ire- 
gren 1984). Materialet från två andra lokaler 
som undersöktes inom ramen för Botniabanans 
projekt, den intilliggande Kornsjövägen (Olson 
2.004a) och Lill-Mosjön (Grundsunda) (Hårding 
& Olson 2000) i Ångermanland, har stora lik
heter. Benmaterialet från lokalerna domineras 
av sälben. En jämförelse med några andra sten- 
ålderslokaler visar också stora likheter: Håcksta 
i Jättendal (Wallander 1995), Vedmora (Olson 
1999a) och Hedningahällan (Olson 1999b) i 
Hälsingland, samt Fräkenrönningen (Olson 
1998) och den kronologiskt äldre Södra Mårtsbo 
(Olson 1995) i Gästrikland, tabell 5. På alla 
dessa kustlokaler utgör sälben oftast den största 
delen, ibland upp till 90 procent eller till och med 
mer. Kornsjövägen, Vedmora, Hedningahällan 
och Håcksta uppvisar en mycket stor dominans 
av sälben medan Bjästamon, Fräkenrönningen, 
Södra Mårtsbo och Lill-Mosjön har en något 
mindre andel. De lokaler som visar den största 
andelen säl i denna jämförelse är de som har 
minst benmängder, Lill-Mosjön undantaget. Två 
lokaler i vår jämförelse där finsållning ingått

(mindre än fyra millimeter) i utgrävningsmetoden 
är Bjästamon och Lill-Mosjön, vilket också visar 
sig i snittvikten per fragment, tabell 3. Den nog
grannare sållningen här kan delvis förklara att 
fördelningen mellan säl och fisk blivit mer jämn 
än på andra lokaler.

Lokaler med stora mängder ben har oftast för
utom mer fisk, också en mer varierad fauna. Det 
landdäggdjur som är vanligast på fem av loka
lerna är bäver (Castor fiber), på de övriga tre är 
det mårddjur. På tre av lokalerna finns förekomst 
av svin (Sus scrofa). Om dessa varit vilda, halvt 
eller helt domesticerade har benfragmenten inte 
kunnat avslöja. Att osteologiskt särskilja vildsvin 
från tamsvin är mycket svårt även i obrända 
material. Värt att notera är den låga represen
tationen av älg (Alces alces) på kustlokalerna. 
Älgen är ofta den vanligaste arten på samtida 
inlandslokaler (Baudou 1977, 1992.; Fandén 
1999; Forsberg 1985). Hunden (Canis familiaris) 
som har varit människans följeslagare, vän och 
jaktkamrat i tusentals år, har märkligt nog inte 
återfunnits mer än på Fräkenrönningen. Dock 
är det troligt att hunden inte hanterades som ett 
jaktbyte. Man får kanske räkna med att hundens 
skelettdelar inte brändes i samma omfattning som 
de andra djurens ben.

Ett fragment av björn (Ursus arctos) identi
fierades i förundersökningsmaterialet från hus 1 
(Hårding & Olson 2001). Vilda djur som björn 
och grävling (Meles meles) har i övrigt bara hit
tats på Fräkenrönningen i Gästrikland. Detta kan 
bero på att det är det största analyserade benma
terialet i jämförelsen. Man måste också beakta att 
från denna lokal är hela benmaterialet analyserat. 
Fåglar utgör generellt en liten del av de totala 
djurbensmaterialen. Fågelben är som tidigare 
nämnts sköra i sin struktur och mer utsatta för 
nedbrytningsprocesser än de flesta däggdjurs- 
ben och fiskben av robustare sort (till exempel 
flundra, gädda, karpfiskar). Vid Bjästamon har 
man jagat både sjöfåglar och skogsfåglar. And
fåglar är den familj av fåglar som är vanligast 
från kustlokalerna. Det rör sig ofta om mindre 
andfåglar i storlek som svärta (Melanitta fused) 
och knipa (Bucepbala clangula), som man får 
anta fångats under flyttperioderna. Andfåglarna 
är intressanta som säsongsindikatorer eftersom de 
migrerar bort från området under vinterhalvåret,
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Tabell 6. Lämpliga jaktsäsonger för djurarter som 
identifierats i materialet från Bjästamon. Den vanli
gaste jaktsäsongen enligt etnografiska källor har 
markerats med fetstil.

Art Vinter Vår Sommar Höst
Vikaresäl X X X
Grönlandssäl X X
Cervid X X
Bäver X X X
Utter X

Skogsmård X
Andfåglar X X
Hönsfåglar X X
Abborre X X X X
Gös X X X
Gädda X X X X
Karpfisk X X
Mört X X
Lake X
Sik X X X
Laxfisk X X
Simpa X
Flundra X
Torskfisk X X X
Sill X X

se nedan. Skogshöns finns från några lokaler och 
kan ha varit av ekonomiskt intresse under vin
terhalvåret också vid kusten. Vid Bjästamon har 
identifierats ben från tjäder (Tetrao urogallus) och 
järpe (Bonasa bonasia). Rovfåglar finns endast 
från två boplatser.

Man får förmoda att jakten eller fångsten av 
en art varit mer eller mindre intensifierad under 
särskilda säsonger av året, såsom till exempel vin
terjakt av vikare, mård (Martes martes) och utter 
(Lutra lutra) eller sommarfångst av flundror och 
karpfiskar, tabell 6. Tillgängligheten till många av 
arterna kan dock ha funnits under fler säsonger 
av året än markeringarna visar. Under den subbo- 
reala klimatperioden (cirka 3 700-500 f.Kr.) var 
somrarna något varmare än idag men samtidigt 
var vintrarna troligen bistrare. Detta kan ha inne
burit att isförhållandena vid tiden för Bjästamons 
bosättning var något kärvare jämfört med dagens 
situation (Lepiksaar 1986).

Vikaren gör, till skillnad från grönlandssälen, 
andningshål i fast is. Det bör därför ha varit mest 
fördelaktigt att jaga vikare vid andningshålen på

fast is under vinter och vårvinter vilket var van
ligt ända in i historisk tid. Grönlandssälen fanns 
inte i området närmast Bjästamon som var belagt 
med fast is vintertid. Arten bör snarare ha fångats 
under sina migrationer under sommarhalvåret. 
Det bör emellertid ha varit möjligt att fånga 
denna art under hela den isfria perioden även om 
den bör ha varit ovanlig vid tiden närmast isloss
ning och isläggning.

Av de artbestämda fiskbenen dominerar flun
dra (Skrubbskädda, Platichthys flesus) och simpa 
(Cottidae sp.). Flundran har troligen levt strand
nära på de sandiga grunda bottnarna vid Bjäs
tamon under sommaren och har kunnat fångas i 
rikliga mängder. Simpan lever under sommaren 
på djupare vatten för att under senhösten närma 
sig stranden för leken som sker mellan novem
ber och februari. Den blir under denna tid mer 
lättfångad, åtminstone under den isfria perioden. 
Lax (Salmo salar) och sik (Coregonus lavaretus) 
har sannolikt fångats under hösten.

En intressant iakttagelse är att sjöfåglar inte 
förekommer tillsammans med den vinterindike- 
rande vikaren, medan hönsfågel i sex av sju fall 
gör det. Sjöfågel har nog inte fångats under den 
isbelagda delen av året medan skogsfågel däre
mot kan ha jagats vintertid och indirekt bekräftar 
även detta att vikaren fångats under vintertid.

Enligt Broadbent (1979:194) tyder mycket 
på att vikare framför allt fångats i nät, en metod 
som tillämpats i Bottniska viken så långt fram 
som till 1900-talets början. Ett till senneolitikum 
daterat fynd från Tuorsniemi i västra Finland 
bestående av ett system av sälnät med barkflöten 
och nätsänken, styrker att denna metod använts 
redan under stenåldern (Broadbent 1979:128).
Att fånga säl med system av nät är en kollektiv 
strategi som utnyttjats under hösten och vinterns 
mörkaste delar, från september till januari. Vissa 
av de nätsänken som påträffats på Bjästamon 
skulle kunna ha använts vid sälfångst, även om 
de flesta är av mindre dimensioner och snarare 
kanske har tillhört fiskenät. Man kan förmoda 
att nät kunde ha använts även för grönlandssäl. 
Dock är grönlandssälen betydligt större än vika
ren vilket ställde höga krav på nätens styrka.

Summerar man säsongsindikationerna vid 
Bjästamon kan man skapa en bild av ett troligt 
årstidsmönster.
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Vinter

Att jaga vikare vid deras andningshål i den fasta 
isen är en beprövad jaktmetod som borde varit 
attraktiv också vid Bjästamon. Jägaren inväntar 
sälen vid andningshålet. När den kommer upp 
för att hämta luft dödas den med harpun och 
infångas. Jakt på vikare med vinternät kan också 
ha förekommit. Hål gjordes då i isen och nät 
försedda med stensänken placerades ut under 
isen (Broadbent 1979; Fandén 1999). Bland 
de landdäggdjur som hittats på Bjästamon har 
pälsdjur som mård, utter eventuellt bäver varit 
eftertraktade under vintern då pälsen var som 
finast. Bävern kan dock vara svåråtkomlig sär
skilt under stränga vintrar då den är bunden till 
sin hydda och det förråd av mat den lagrat under 
hösten. Detta krävde således ett aktivt sökande 
efter lyorna. Mård, utter och bäver kan fångas 
med olika slags fällor, eller i vissa fall kanske nät, 
framför ingången till deras lyor. Med tanke på 
de pilspetsar som hittats på boplatsen, kan man 
inte bortse från att jakt med pil och båge också 
förekom på pälsdjur även om detta kunde skada 
pälsarna. Vintern var också en bra tid för jakt på 
skogshöns som kanske bäst fångades med snaror 
men man kan även tänka sig att nät eller pil och 
båge har använts såsom i senare tid vid skogs
hönsjakt (bland annat Brusewitz 1967). Vinter
fisket från isen kunde ge goda fångster av lake 
(Lota lota), gädda (Esox lucius), abborre (Perca 
fluviatilis)och gös (Stizostedion lucioperca) (se till 
exempel Olsson 1995; Storå 2003).

Vår

Den betydelsefulla jakten på vikarsäl kunde 
fortsätta under vårvintern vid deras yngelplatser, 
där kutarna föds i snögrottor i anslutning till 
öppningar i den fasta isen. När vintern sedan 
släpper sitt grepp och våren tar över kan man 
också tänka sig att bävern, då den blev aktivare 
igen, var fördelaktig att jaga. När våren kom 
kunde bävern utnyttja de ljusa morgnarna och 
kvällarna till att samla föda, men också material 
för att bygga upp sin hydda som kanske förstörts 
eller skadats under snösmältning och islossning. 
Bävern var ett attraktivt byte inte bara för pälsens 
skull utan även för köttet och eventuellt bäver-

gället. Det här var också en tid då andfåglarna 
började komma upp söderifrån för att häcka. 
Sjöfågeljakt och insamling av ägg innebar ett vik
tigt kosttillskott efter den långa vintern. Att fiska 
gädda i början av våren strax efter deras lek, 
då de går in i grunda vikar för att skaffa föda, 
borde också ha varit attraktivt. Efter en period, 
strax före och under leken, då gäddan inte ätit 
något, är det lätt att locka den med något ätbart. 
Abborrfisket blev förmodligen mer utbrett på 
våren då den blir livligare när vattnet värms upp 
och det blir ljusare, efter att mestadels stått vid 
botten utan att röra sig så mycket under vintern. 
Gösen som i skymning går in på grundare vatten 
för att jaga kunde också fångas under långa vår
kvällar, precis som siken, även om högsäsongen 
för sik är på hösten (Olsson 1995). På våren var 
det också dags för fångst av karpfiskar som inför 
leken samlas i stor mängd på grunt vatten. Annan 
attraktiv fångst bör ha varit den vårlekande 
strömmingen som då i stora stim vandrade in 
mot kusten till sina lekplatser. Efter islossningen 
anlände troligen de första migrerande grönlands- 
sälarna söderifrån till kustområdet vid Bjästamon.

Sommar

Grönlandssälen är beroende av tillgång till öppet 
vatten, och kan inte leva under den fasta isen som 
vikaren. Den stora mängd ben från grönlands- 
sälar som hittats på Bjästamon härrör alltså från 
individer som kom till dessa trakter under som
marhalvåret under sina vandringar i jakt på föda 
såsom småtorsk (Gadus morhua) och strömming 
(Clupea harengus). Till skillnad från vikaren som 
kan gå långt in i skärgården till vikar och älv
mynningar, har grönlandssälen som är pelagisk 
hållit till längre ut till havs och troligtvis jagats 
med harpun från båt. Kanske kunde man som 
tidigare nämnts också ha brukat nät.

På försommaren var det gynnsamt att fånga 
lax när den var på väg till sina lekplatser och gick 
upp i älvar och åar. Fick man stora mängder lax 
var det troligt att man torkade en del av fångsten 
för senare konsumtion. Antalet ben från lax är 
dock lågt både vid Bjästamon och Kornsjövägen 
men till exempel vid Lill-Mosjön verkar man ha 
fångat lax i större mängder. Kanske var läget här 
mera fördelaktigt för detta. Sommaren var också
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den bästa tiden att fånga flundra, när den var väl- 
matad och uppehöll sig i grundare vatten. Flund
ran är den fiskart som dominerar på Bjästamon, 
vilket är anmärkningsvärt om man jämför med 
andra kustboplatser i Norrland, där antingen 
abborre, gädda, karpfisk eller sik- och laxfisk 
dominerar. Förhållandena för fångst av flundra 
vid Bjästamon måste ha varit gynnsamma. Flund
ran leker under vår och försommar i salt vatten, 
och uppehåller sig sedan på grunt vatten under 
sommaren. Yngre individer kan gå in i sötvatten 
och åar. Numera är flundran mer vanlig i den 
södra delen av Östersjön än i Bottenhavet och 
Bottenviken (Pethon & Svedberg 1989).

Karpfiskar antar vi är fångade under som
marhalvåret då vattnet var varmare och de blir 
aktivare. Av karpfiskarna har vid Bjästamon 
endast mört (Rutilus rutilus) identifierats men 
det är troligen fråga om flera arter som leker 
ungefär samtidigt, som till exempel braxen, id 
eller sarv. Flade man kunskap och skicklighet att 
lokalisera karpfiskarnas vintervisten i bottense
dimenten, så var naturligtvis fångst under vinter
halvåret en möjlighet. Abborre, gädda och gös 
var arter som också kunde fångas under somma
ren, även om »högsäsongerna« för åtminstone 
gäddan inträffar under vår och höst. Övrigt 
sommarfiske kan ha innefattat torsk och even
tuellt »höstlekande« strömming under dess sena 
lekperiod i augusti långt ut vid ytterskärgårdens 
grynnor (Storå 2003).

Höst

I början av hösten kan man tänkas ha jagat både 
vikare och grönlandssäl. Salarna hade då hun
nit äta upp sig och lägga på sig ett späcklager 
som var tillräckligt tjockt för att kunna hålla den 
flytande i vattnet när den fallit offer för jäga
rens harpun (Broadbent 1979; Freeman 1984). 
Flockar av grönlandssäl som under hösten var 
på väg söderut efter sommarens besök i nordliga 
vatten kan än en gång ha passerat kusten utanför 
Bjästamon och blivit jaktbyten. Under hösten 
får vi också tänka oss att jakt på älg förekom
mit inåt landet men som tidigare nämnts är arten 
ovanlig i materialet. Det mest troliga är dock att 
de ben som fått beteckningen »stor gräsätare«, 
tillhör just älg vilket ökar representationen något.

Fågel jakt på återvändande sjöfågel kan ha varit 
attraktiv under hösten. Vad fisket beträffar så är 
hösten den bästa fiskesäsongen för den näst mest 
förekommande fiskarten från Bjästamon, nämli
gen simpor. Den stora mängden ben från simpor 
är överraskande. Precis som med flundrorna, så 
är ett så stort antal simpor unikt om man jämför 
med tidigare undersökta norrländska stenål- 
dersboplatser. Simporna kommer på senhösten 
in mot kusten och grundare vatten för att leka. 
Det finns två arter av simpa som kan dölja sig i 
benmaterialet, rötsimpa (Myoxocephalns scor- 
pius) och hornsimpa (Triglopsis quadricornis). 
Arterna är oftast svåra att morfologiskt skilja åt, 
så vi har valt att samla dem under benämningen 
»simpa«. Rötsimpan är den något större (upp till 
40 centimeter) av de två arterna. Hornsimpan 
kan bli upp till 35 centimeter (endast cirka tio 
centimeter i insjöar) (Pethon & Svedberg 1989). 
Ffösten är också en tid då sik och laxfiskar som 
harr och laxöring går upp i strömmande vatten
drag på väg mot sina lekplatser, och följaktligen 
en tid som var gynnsam för fångst av dessa arter. 
Fdöstgäddan är ett attraktivt byte när den går 
in på grundare vatten för att jaga föda (Olsson 
1995). En och annan torsk letade sig säkert också 
in till kusten under hösten, även om det är spar
samt med torsk från Bjästamon. Längre söderut i 
Ålands hav och Östersjön, under samma förhis
toriska period, fångades torsk i stora mängder av 
de människor som levde i dessa miljöer.

KRONOLOGISKA TRENDER I 
FÖRSÖRJNINGSEKONOMIN

Dateringar av benkoncentrationer visar att eko
nomin vid Bjästamon verkar ha varit likartad 
under hela bosättningsperioden. Det finns dock 
vissa skillnader i benmaterialets sammansättning 
som antyder att jakt- och fångstmönstret föränd
rats över tid. Vi använder här en indelning av 
två faser där den äldre fasen representerar tiden 
innan etablerandet av den stora vallen (hus 1) 
och den yngre fasen omfattar perioden när hus 1 
var i användning (tab. 7). Benfynden från odate
rade anläggningar är utelämnade ur jämförelsen. 
Senare har man kunnat urskilja tre bosättnings- 
faser med hjälp av dateringar och arkeologiska 
fynd (Runeson a i denna volym). Våra två faser
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Tabell 7. Fasindelning för lokalen vid Bjästamon 
(Holback m.fl. 2004:51, tab. 47). Se Runeson a 
i denna volym.

Fas Datering Karakteristik
Mellanneolitikum 2800-2400 f.Kr. Små mängder keramik (poröst 

gods), flinta förhållandevis van
ligt, kvarts ovanligt samt pil och 
spjutspetsar med mothak.

Sen mellanneolitikum
-senneolitikum

2400-2100 f. Kr. Större mängder keramik (fast 
gods), flinta ovanligt, kvarts rela
tivt rikligt samt pil och spjutspet
sar med tvär eller urnupen bas.

Tabell 8. Identifierade arter under olika faser.

Art Anlägg
ningar 
äldre fas

Kopplade
vallarna

Anlägg
ningar 
yngre fas

vallen
Totalt

DÄGGDJUR

Grön-
landssäl

12 1 11 1 1 26

Vikare 11 7 18 34 9 79

Säl 1377 320 2063 1918 118 5796

Älg 2 2

Stor
gräsätare

1 1 2

Bäver 2 30 6 38

Hare 2 2

Utter 1 1

Sf 45 40 19 104

Mårddjur 47 47

Räv 4 4

FÅGLAR

Tjäder 7 7

Järpe 3 3

Hönsfågel 1 1

Andfågel 2 2 4

Obestämd
fågel

29 24 2 55

FISKAR

Abborre 2 3 7 17 18 47

Gös 6 3 9

Gädda 2 2 5 16 25

Sik 6 6

Mört 2 2

Simpa 50 90 22 152 14 328

Lax-Zsik-
fisk

1 2 3

Lake 3 3

Flundra/
plattfisk

115 6 31 205 1 358

Sill 2 6 2 53 63

Torsk 11 1 12

Obestämd
fisk

559 1196 217 2525 561 5058

Totalt 2229 1676 2438 5000 742 12085

motsvarar grovt den äldsta och yngsta fasen i 
den mera preciserade fasindelningen.

Vid Bjästamon finns en tendens att grön- 
landssälen kan ha haft en större betydelse 
under platsens tidigare fas och att jakten på 
denna art avtagit med tiden, tabell 8. Till 
viss del beror detta på att andelen vikare är 
bättre företrädd i materialet från vallarna 
(Sigvallius 2004:185) medan fördelningen är 
något jämnare i anläggningarna daterade till 
den yngre fasen. Denna skillnad är tydligast 
för den stora vallen medan samma dominans 
inte konstaterades i de andra förmodade hus
konstruktionerna. Den högre andelen vikare 
antyder att hus 1 i högre grad bebotts under 
vinterhalvåret än sommarhalvåret. I så fall 
kanske vi inte primärt ser en kronologisk 
trend i att andelen vikare ökar i den yngre 
fasen. Skillnaden beror eventuellt på att vi har 
analyserat flera kontexter med material från 
vintersäsongen.

För bäver och mårddjur kan man se en viss 
kronologisk skillnad. Framför allt bävern är 
bättre representerad i den yngre fasen (36 av 
38 identifierade ben). Ben från mårddjur som 
inkluderar mård, utter och obestämt mård
djur påträffades i anläggningar daterade till 
den äldre men inte från den yngre fasen. Dock 
finns 34 fragment i odaterade benkoncentra
tioner. Ett hundratal fragment av mård har 
identifierats i bostadsvallarna varav 45 frag
ment i de kopplade vallarna, 40 i stora vallen 
och 19 i den södra vallen. Mårddjur förekom 
således även under den yngre perioden men 
benen är då tydligare kopplade till bostads- 
kontexterna. Möjligen är detta ett tecken på 
att hanteringen av mårddjuren förändrades 
snarare än att vi ser en kronologisk skillnad i 
jaktintensitet.

Vallarna innehöll en högre andel fiskben 
i förhållande till däggdjursben (mest säl) än 
benkoncentrationerna, figur 32. En kronolo
gisk trend antyds i att benkoncentrationerna 
från den äldre fasen innehåller en högre andel 
fiskben än de från den yngre fasen och de 
kopplade vallarna har en högre andel fiskben 
än den stora vallen (hus x). Hur dessa skillna
der ska tolkas är inte entydigt. Skillnaden kan 
möjligen också bero på att bevaringsförhål-
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landen vid vallarna har varit något fördelaktigare 
än i anläggningarna inom kulturlagret. Materialet 
i vallarna verkar inte nämnvärt ha störts sedan 
de deponerades medan senare störningar har 
förekommit i kulturlagret. Man kan dock tänka 
sig att den högre mängden deponerade fiskben är 
kopplad till en högre konsumtion av fisk i anslut
ning till (och i) husen. Det finns vissa olikheter i 
artrepresentationen för fisk mellan benkoncentra
tionerna och vallarna som kan återspegla detta, 
figur 33. Den kopplade vallen uppvisar en stor 
dominans av ben från simp a medan den södra 
vallen har den största förekomsten av abborre. 
Den stora vallen skiljer sig något från de andra 
vallarna men också från de samtida benkoncen
trationerna. Dessa kvalitativa skillnader är svåra 
att förklara som enbart resultatet av olika beva- 
ringsförhållanden. När det gäller fisket på flundra 
och simpor kan man tänka sig att den snabba 
landhöjningen i området påverkat bottenförhål-

Södra Anläggningar Anläggningar
vallen Stora yngre fas Kopplade äldre fas 

vallen vallarna

H Däggdjur □ Fågel Ej Fisk

Figur 32. Benmaterialets sammansättning i benkon
centrationer och bostadsvallarna enligt antal 
identifierade fragment.

landena - och därmed fiskarnas förutsättningar 
- närmast lokalen.

VAR BJÄSTAMON BEBODD ÅRET RUNT?

Artsammansättningen vid Bjästamon ger anled
ning att tolka boplatskomplexet som en bas för 
åretruntboende. Jakt- och fångstaktiviteter på 
platsen kan knytas till årets olika säsonger och 
lokalens övriga fynd och anläggningar talar för 
ett mera stationärt boende än att det skulle röra 
sig om en temporär jakt- eller fångststation. Tack 
vare spåren i den tuggade hartsen vet vi att Bjästa
mon beboddes av såväl barn som ungdomar (se

Södra Anläggningar Anläggningar
vallen Stora yngre fas Kopplade äldre fas 

vallen vallarna

□ Abborre ■ Gös M Gädda Cl Sik
H Mört il Simpa 0 Lax/sikfisk H Lake
El Flundra/plattfisk 0 Sill I Torsk

Figur 33. Artfördelning för identifierade fiskben 
enligt antal fragment. Andelen obestämda fiskben 
är ej medtagna i analysen.
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Runeson b denna volym). Dessutom fanns det 
åtminstone en grav.

Vår tolkning tangerar en ofta diskuterad fråga 
om bosättningens karaktär i norrländsk stenålder 
och Bjästamon kompletterar bilden. Man måste 
framhålla att bofastheten på intet sätt utesluter 
att boplatsen under olika delar av året kan ha 
varit bebodd av olika stora grupper av männis
kor. Inom jägar- och samlarsamhällen är rörlig
heten ofta ett viktigt element i försörjningsekono- 
min. Större eller mindre jaktexpeditioner eller 
andra typer av färder, till exempel till samlings
platser, kan ha gjort att storleken på befolkningen 
på Bjästamon fluktuerade.

En analys av artsammansättningen i ben
koncentrationerna visar att 30 procent har ben 
som kan hänföras till samtliga årstider (vinter, 
vår, sommar, höst), tabell 9. I jämförelsen repre
senterar vikare vinter-vårvinter, grönlandssäl

Tabell 9. Tabell över kontexter utanför boplatsvallarna 
som analyserats osteologiskt och där artsammansätt
ningen har kunnat kopplas till sannolika årstids- 
bundna resurser.

Årstid Antal Frekvens
(%)

Djup (m) 
(medeltal)

Vinter, vår, sommar, höst 13 30 0,25

Vinter-vårvinter 2 5 0,10
Vinter, vår, sommar 6 13 0,18
Sommar 8 18 0,14

Sommar, höst 11 25 0,22
Höst 4 9 0,17

Total 44 100 0,18

sommar, flundra sommar och simpa samt laxfisk 
höst. Benkoncentrationerna kan vara gropar där 
depositioner av brända ben har skett flera gånger. 
Antagandet stöds av att de i genomsnitt har ett 
större djup än andra koncentrationer av ben.

X 7012100 +

X 7012000 +

50 m

• Grönlandssäl 
@ Vikare

Figur 34. Spridningen av ben från grönlandssäl och vikare. Skala 1:1 500.
Grönlandssäl 
och vikare
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Troligen har dessa djupare gropar grävts under 
en tjälfri årstid och sedan brukats under en längre 
tid. Som framgår av tabellen innehåller majorite
ten av benkoncentrationerna 86 procent ben från 
resurser som funnits tillgängliga under sommaren 
(grönlandssäl och flundra) vilket bekräftar att 
boplatsen utnyttjats under denna årstid. Av ben
koncentrationerna har 64 procent resurser som 
hör samman med hösten, främst simpa. Vikare 
som kan sägas representera vintern, eller snarare 
vårvintern (och möjligen senhöst-tidig vinter), 
och påträffades i 48 procent av kontexterna.

Det är naturligtvis möjligt att delar av det 
osteologiska och arkeobotaniska materialet kom
mer från »varor« som har förts till Bjästamon. 
Detta kunde kanske främst gälla för sädeskorn 
och möjligen också för hasselnötter och bär. Lax 
kan eventuellt ha transporterats till Bjästamon 
men knappast flundror och simpor, de vanligaste 
fiskarterna i materialet. Närmiljön runt Bjästa

mon måste ha varit en ypperlig plats för fångst 
av dessa typer av fiskar. De brända sälbenen bör 
rimligen också förstås som resterna efter de bytes
djur som tagits om hand vid den för säljakt väl 
belägna Bjästamon. Eventuellt kan benen efter 
pälsdjur som mård och bäver till viss del härröra 
från pälsar som ingått i en utbyteskedja.

Om man bortser från det material som inte 
säkert primärt använts eller lagrats på platsen 
kvarstår ändå arter som är specifika för flera 
olika årstider: grönlandssälen och vikaren, flund
ran, simpan och växter som hallon. Dessa arter i 
sig representerar i stort sett hela årscykeln vilket 
gör att det förefaller sannolikt att även laxen 
och hasselnötterna primärt förts till Bjästamon.
Av makrofossilen kommer materialet från väx
ter som samlats in under sensommar och tidig 
höst. Här dominerar hasselnötter men bär som 
exempelvis hallon har också framkommit vid 
Bjästamon. De sädeskorn som upptäckts, korn

X 7012100 -f-

X 7012000 +

Figur 35. Spridningen av ben från bäver och mård. Skala 1:1 500.
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och enstaka vete, borde också ha skördats under 
samma del av året. Tolkningen av lokalen som en 
permanent bas stöds också av andra observatio
ner. Med tanke på den stora investering av arbete 
att uppföra de permanenta husen och om tolk
ningen av den stora boplatsvallens västra del som 
förråd är korrekt, kan knappast platsen ha varit 
helt övergiven under någon längre tid på året.

OM HANTERINGEN AV JAKTBYTENA

De osteologiska analyserna visar att det oftast 
förekommer flera arter inom benkoncentratio
nerna och även om ett flertal kontexter innehåller 
enbart sälben har vi inte kunnat identifiera större 
områden där man enbart har hanterat benen av 
en djurart. Vissa skillnader mellan de olika kon
texterna är dock värda att lyfta fram. Andfågel 
förekommer inte i kombination med vikare och 
mårddjur medan hönsfågel inte har identifierats

tillsammans med mårddjur men däremot med 
vikare. Bäver har identifierats tillsammans med 
både and- och hönsfågel samt med vikare och 
grönlandssäl men inte med mårddjur. Sprid
ningen av dessa djurarter inom område D visas 
i figurerna 34-37. När vi studerar spridningen 
av arterna som troligen har jagats eller fångats 
under något olika tid av året framträder ett lik
nande mönster i samtliga jämförelser. Man kan 
inte identifiera områden som bara representerar 
vissa säsonger. Man kan dock notera att vika
ren är knuten till flera kontexter inom den stora 
vallen än grönlandssälen som påträffats mera 
utspridd över boplatsytan. Mård och bäver före
kommer tillsammans i kontexter i eller i nära 
anslutning till vallarna medan arterna är separe
rade i benkoncentrationerna. Simpa och flundra 
förekommer oftast tillsammans i kontexterna i 
den stora vallen medan de är mera separerade i 
benkoncentrationerna. Av intresse är fågelbenens

X7012100

X 7012000 +

0 Andfågel 
# Hönsfågel 
q Andfåcjel och

nnncfanQ
Figur 36. Spridningen av ben från andfågel och hönsfågel. I vallen har ben av hönsfåglarna
tjäder och järpe identifierats. Skala 1:1 500.
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koppling till den stora vallen och anläggningarna 
i den östra delen av område D. Spridningen av 
fågelbenen ser ut att vara mera begränsad än de 
andra arterna.

När det gäller spridningen av arter kan man 
inte notera några uppenbara rumsliga mönster 
som kan knytas till ett speciellt aktivitetsmons
ter på lokalen. Det ser annorlunda ut när det 
gäller hanteringen av olika kroppsdelar, fram
för allt för säl. Redan efter förundersökningen 
upptäcktes att det fanns skillnader i den anato
miska representationen mellan materialet som 
kom från den stora vallen och det material som 
påträffats i kulturlagret. Man kunde till exempel 
se att kraniefragment av säl var ovanligare i val
len än i kulturlagret. Valde man att bara trans
portera vissa kroppsdelar av salarna till huset 
och andra till benkoncentrationerna? Våra första 
observationer ledde till att vi ville undersöka 
denna fråga närmare.

Det är på sin plats att påpeka att vi gör jäm
förelser som är baserade på antalet fragment i 
olika kroppsregioner. De uträknade frekvenserna 
återspeglar inte skillnader som är jämförbara 
med korrekta anatomiska förhållanden. Man 
kan dock anta att om man i ett material han
terar samtliga kroppsregioner borde se en hög 
representation av kraniefragment, kotor, revben, 
tå- och fingerben (detta gäller framför allt för säl) 
medan man kan förmoda en lägre representation 
av benfragment från de övre extremiteterna. De 
olika regionerna innehåller olika antal ben och 
viktigt att beakta är att visa regioner innehåller 
benslag som till exempel revben och kotor som 
lätt fragmenteras. Detsamma gäller kraniet som 
lätt fragmenteras i ett stort antal fragment men 
som ända uppvisar förhållandevis goda morfolo
giska kriterier för identifiering. Det är till exempel 
svårare att identifiera små rörbensfragment till 
korrekt benslag. Detta leder till att vissa katego-

Figur 37. Spridningen av ben från flundra (plattfisk) och simp a. Skala 1:1 S00.
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100%

n Kranium 
Q Bröstkorg 
8 Labbar

Ben- Ben
koncentrationer koncentrationer

Södra fas 2 Kopplade fas 1 
vallen vallarna

M Tand M Ryggrad
Främre extremitet O Bakre extremitet

Figur 38. Den anatomiska representationen för säl 
inklusive vikare och grönlandssäl i benkoncentra
tionerna och vallarna under olika faser. Jämförel
sen är baserad på antalet identifierade fragment. 
Observera den högre andelen av kranieben i 
benkoncentrationer daterade till den yngre fasen.

rier kan få en skenbart hög representativitet, men 
trots felkällorna kan jämförelser av den anato
miska fördelningen på ett spännande sätt belysa 
hanteringen av jaktbyten på en boplats. I vår 
jämförelse har vi i den främre extremiteten inklu
derat skulderbladet, överarmsbenet, strålbenet 
och armbågsbenet medan den bakre inkluderar 
bäckenbenet, lårbenet, skenbenet och vadbenet. 
Labbarna inkluderar handrotens och fotrotens 
ben, mellanhands- och mellanfotsbenen samt 
finger- och tå benen.

Den anatomiska representationen för säl i ben
koncentrationerna från de två faserna och de tre 
studerade vallarna presenteras i figur 38. Andelen 
kranieben var klart högst i benkoncentrationerna 
som dateras till den yngre fasen. I figur 39 fram

Utomhus Förråd
Vägg

bostad, ute
Förråd/
bostad

Vägg,
bostad

Bostad

Vägg,
bostad,
totalt

D Kranium M Tand HS Ryggrad
0 Bröstkorg D Främre extremitet D Bakre extremitet 
H Labbar

Figur 39. Den anatomiska representationen för 
säl inom olika delar av den stora vallen (hus 1).

går den anatomiska representationen för säl inom 
olika delar av den stora vallen. Andelen kranie
fragment är generellt sett låg och förekomsten är 
relativt jämn i alla kontexter. Det finns mest frag
ment från labbarnas ben men värt att notera är 
den högre andelen fragment från kotor och bröst
korgen i jämförelse med benkoncentrationerna. 
Dessa är bland de köttrikaste regionerna på sälar 
(Diab 1998; Lyman m.fl. 1992) medan labbarnas 
kött enligt etnografiska uppgifter är det som är av 
bästa kvalitet.

Av intresse är att benkoncentrationerna när
mast huset har en anatomisk representation som 
liknar den som konstaterats i själva vallarna. 
Eftersom man verkar ha hållit golvytan i huset 
relativt ren från avfall verkar det troligt att 
benavfallet närmast utanför huset är städat ur 
huset. Den begränsade variationen ger anledning 
att tro att vi ser ett enhetligt aktivitetsmonster 
under husets användningstid. Även om bosta
dens form förändras, från hus 2 till hus 1, ser 
vi ingen förändring över tid i sättet att hantera 
jaktbytenas lämningar vid bostaden. Det är
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samma urval av kroppsdelar av salarna som 
förts till huset.

Studerar man åldersfördelningen för salarna 
kan man se att det i stort sett är samma sälar 
som finns i den stora vallen och benkoncentra
tionerna. En bild av åldersfördelningen i ben
materialet som är baserad på skelettelementens 
epifyssammanväxning visas i figur 40.1 jämfö
relsen har skelettelement grupperats i åldersgrup
per och inom varje grupp har beräknats andelen 
sammanvuxna ledändar (epifyser). Ledändarna 
är under tillväxten (oftast i en ung individ) inte 
sammanvuxna med rörbensskaftet utan detta sker 
först när skelettelementet är färdigväxt. Detta gör 
det möjligt att utföra åldersbedömningar och vi 
använder fyra åldersgrupper: årsungar, juvenila 
sälar, unga vuxna och gamla vuxna (Storå zooi). 
Materialet i benkoncentrationerna och den stora 
vallen (i detta fall ett urval analyserat vid för
undersökningen ur Gi 20106) uppvisar en stor 
likhet. Aldersbedömningarna indikerar att det är 
skelettelement från samma ålderskategorier av 
salarna som deponerats både i vallen och i ben
koncentrationerna. Den något lägre graden av 
sammanväxning i åldersklassen »årsunge« anty
der en något högre förekomst av dessa unga sälar

Figur 40. Åldersfördelning för säl enligt epifyssam- 
manväxningen i den stora vallen och benkoncentra
tionerna (samtliga är inkluderade).

i benkoncentrationerna än i vallen. Antalet gamla 
sälar är få. Man bör beakta att jämförelsen even
tuellt döljer en skillnad i åldersstruktur mellan 
vikaren och grönlandssälen. Salarnas beteende 
har förmodligen erbjudit olika möjligheter för 
säljägarna så det är troligt att vissa skillnader i

Figur 41. Spridningen av benkoncentrationer med olika anatomisk representation. Skala 1:2500.
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aldersstrukturen mellan de båda arterna har fun
nits (se till exempel Storå zooz).

Det visar sig att de benkoncentrationer som 
har den största andelen kraniefragment (större 
än 50 procent av det totala identifierade antalet 
fragment från säl) ligger i området sydost om 
den stora vallen. I jämförelsen har medtagits de 
kontexter som innehöll mer än zo fragment av 
säl. Inom det »östra« området finns anläggningar 
daterade till både den äldre fasen och den yngre 
så man kan säga att vi ser ett deponeringsmonster 
som upprätthållits under lång tid. I detta område 
har man främst deponerat kranierna av salarna.

Benkoncentrationer som uppvisar en mera 
varierad anatomi och därmed liknar kontexterna

i den stora vallen ligger oftast i området sydväst 
om den stora vallen. De kopplade vallarna som 
tillhör den äldre perioden uppvisar en lägre andel 
kraniefragment och en högre andel fragment från 
kotor och labbar än benkoncentrationerna. Ett 
motsvarande men tydligare mönster kan skönjas 
under den yngre perioden där skillnaderna mel
lan den stora vallen och benkoncentrationerna 
är mera markant. Inom boplatsområdet kan man 
således se tre rumsligt separerade deponerings
monster i det västra och det östra området samt i 
vallarna. Vid vallarna och i det östra området ser 
vi ett tydligare urval av kroppsdelar än inom det 
västra området som karaktäriseras av en mera 
varierad anatomisk representation.

Stora vallen Ben- Ben-
(N=40) koncentrationer, koncentrationer,

odaterade (N=34) äldre fasen (N=81) 
Södra vallen Kopplade

(N=19) vallar (N=45)

□ Kranium Ü Ryggrad
[H Bröstkorg E3 Hand/fot 
B Extremitet

Figur 42. Den anatomiska representationen för 
mårddjur (skogsmård, utter och obestämt mård- 
djur) enligt antal fragment i olika fyndkontexter.

Stora vallen Ben-
(N=6) koncentrationer,

Ben- yngre fasen (N=30) Ben
koncentrationer, koncentrationer,
odaterade (N=19) äldre fasen (N=2)

□ Kranium ffl Ryggrad
Ü Bröstkorg □ Hand/fot 
D Extremitet

Figur 43. Den anatomiska representationen 
för bäver enligt antal fragment i olika 
fyndkontexter.
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Man kan se en viss selektion av kroppsdelar 
också för mårddjur och bäver men jämförelserna 
påverkas av det begränsade antalet fragment. 
Överlag finns det en högre andel kraniefragment 
från bäver än från mårddjur både i benkoncentra
tionerna och i vallarna. För båda arterna kan man 
se att benkoncentrationerna innehåller en större 
mängd ben från ryggraden än vallarna vilket är 
tvärt emot förhållandet för salarna, figur 42-43. 
Vallarna verkar relativt sett innehålla mera ben 
från de yttersta extremitetsdelarna (tassarna) 
från mård. Dessa ben blir ofta kvar i det avflådda 
skinnet medan kotorna blir kvar i kroppen.

SLUTORD

Genom de osteologiska analyserna har vi fått 
en bild av försörjningsekonomin som visar att 
människorna vid Bjästamon har haft goda förut
sättningar för jakt och fångst. Säljakt och fiske 
verkar ha utgjort basen i försörjningsekonomin 
vilket är naturligt med tanke på läget i skär
gårdsmiljön. Vår tolkning är att lokalen har varit 
bebodd året runt.

När det gäller den rumsliga organisationen 
av Bjästamon så som den framträder i ljuset av 
det osteologiska materialet står vi inför en unik 
situation. Ingen annanstans har motsvarande 
spridningsmönster konstaterats och man måste 
säga att hanteringen av jaktbytena (främst säl) 
inom boplatsen ser välorganiserad ut. Olika 
områden av lokalen verkar ha brukats för samma 
typ av aktiviteter under lång tid. Spridningen av 
olika kroppsdelar från säl visar att det funnits 
två rumsligt separerade områden inom boplatsen 
med avvikande mönster. Det ena kännetecknas 
av en ganska varierad anatomisk representation 
medan det andra visar en tydlig dominans av 
ben från sälkranier. Materialet i boplatsvallarna 
ser annorlunda ut och det finns en antydan till 
selektion av kroppsdelar som behandlats inom 
vallarna. De kroppsregioner som är vanligast i 
koncentrationerna är mindre vanliga i vallarna 
medan de som är mindre vanliga i koncentratio
nerna är vanliga i vallarna. Det är frestande att 
se den tydliga rumsliga organisationen av lokalen 
som ett resultat av bofastheten.

Det har vid Bjästamon uppenbarligen funnits reg
ler för hur hanteringen av jaktbytena skulle ske 
inom boplatsområdet. De brända benen är inte 
slumpmässigt placerade, varken vid vallarna eller 
inom boplatsområdet. Deponeringen i anslutning 
till husen vittnar om ett förhållande till avfall där 
man velat skapa en god ordning men avfallsbe- 
greppet kan te sig lite för begränsande när det 
gäller hanteringen av jaktbytena. Man kan hålla 
i minnet att såväl jakten som tillvaratagandet 
och utnyttjandet av jaktbytena inom många 
moderna jägarsamhällen ofta varit förknippad 
med olika typer av ritualer (se till exempel Hei
zer 1978; Lévi-Strauss 1984; Tanner 1989). Det 
finns indikationer på detta under stenåldern i 
Skandinavien, till exempel på Åland och Gotland 
inom den gropkeramiska kulturen (Storå 2001) 
och andra paralleller finns på närmare håll. Det 
är spännande att försöka koppla hanteringen av 
jaktbytena vid Bjästamon till till exempel den 
bevarade bildvärld från stenåldern man känner 
till i Norrland (se till exempel Lindqvist 1994) 
och också vissa föremålsformer. Hällristningarna 
och djurformade artefakter avslöjar ett mångbott
nat förhållande till djuren eller kanske jaktby
tena. I detta perspektiv bör man kanske nyansera 
uppfattningen att de brända benen enbart repre
senterar ett avfall. Av någon anledning är dock 
sälar - de vanligaste jaktbytena vid Bjästamon 
- ovanliga i stenålderns bildvärld medan andra 
arter framstår som viktigare (Baudou 1992; 
Björck 2003; se dock Färjare och Wikström 
1997). Det är något av en paradox att de tydli
gaste avbildningarna av djur vid Bjästamon och 
Kornsjövägen föreställer älgar - det nästan ovan
ligaste däggdjuret i benmaterialet. Andra avbild
ningar är mera svårtolkade men kanske avbildar 
en av lerfigurerna en säl (George denna volym). 
Hanteringen av salarna vid Bjästamon var sanno
likt ritualiserad och konkreta tecken på detta kan 
just vara det tydliga urvalet av kroppsdelar och 
hur de har deponerats inom lokalen. Vilka tankar 
eller reflektioner om djuren och vilken innebörd 
dessa hade för Bjästamons människor är dock 
svårt att avgöra.
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DEN GOD ORDNINGEN
Henrik Runeson

BJÄSTAMON
- EN UTGRÄVNING I STOR SKALA

Bjästamon är det största sammanhängande 
området med stenålderslämningar som hittills 
undersökts i Norrland. Ytan som utgrävningen 
omfattade sträckte sig över ett 650 meter långt 
område vars totala area var något över 40 000 
kvadratmeter, vilket motsvarar mer än sex fot
bollsplaner. Bara det faktum att ett så stort 
område kunnat grävas ut arkeologiskt gör att 
förutsättningen att via rumsliga analyser kunna 
tolka lokalens inre struktur varit mycket god. På 
platsen fanns ett flertal boplatsvallar som traditio
nellt tolkas som hyddgrunder, välbevarade slag
platser, stora gropar, stråk av skärvsten, härdar 
och kokgropar. Dessutom fanns ett rikt fyndma
terial med bland annat stora mängder av brända 
djurben, olika typer av neolitisk keramik och ett 
varierat material av sten. Ofta låg fynden i kon
centrationer, tydligt avgränsade från omgivande 
lager. Dessa förhållanden gjorde att förhoppning-

En väl avgränsad samling kvartsavslag 
symboliserar »den goda ordningen« på 
Bjästamon. Foto: Pehr Lindholm.

71



Figur 44. Den västra delen av undersökningsområdet vid Bjästamon sett från luften. Foto: Leif Grundberg.

arna var stora att det skulle vara möjligt att tolka 
flera viktiga aspekter av vad människorna gjort på 
platsen för mellan 4000 och 5 000 år sedan.

Den yta som kom att undersökas låg i en svagt 
skålad sydöstsluttning på nivåer mellan 48 och 
6z meter över havet, och bestod som namnet 
Bjästamon antyder mestadels av tallmo. Den 
naturliga begränsningen inom bansträckningen 
var i väster en brant och stenig bergssluttning 
som ledde upp till det no meter över havet 
höga Tjärnberget. På andra sidan den mot söder 
utskjutande bergsklacken, cirka 400 meter från 
Bjästamon, låg den samtida lokalen Kornsjövä
gen (Lindqvist denna volym). Längst i öster fanns 
en mindre yta på märkbart lägre nivåer, mellan 
48 och 51 meter över havet, vilken topografiskt 
låg klart avskilj d från det övriga området. Ytan 
visade sig vara samtida med boplatskomplexets 
mer centrala delar vilket bevisar att boplatsläm
ningarna på huvuddelen av det nivåmässigt högre 
belägna undersökta området inte legat precis vid 
stranden. Man har istället bott i ett något indra
get läge, på ett avstånd av cirka 30-100 meter 
från havsstranden.

»GOD ORDNING« OCH 
FÖRÄNDRINGAR UNDER TIDEN

Kan det som vi grävt upp, mätt in och beskrivit 
säga oss något om vilka de var, folket på mon? 
Syftet med att analysera de rumsliga strukturerna 
på Bjästamon är på det mest grundläggande 
planet att tolka vad som hänt på platsen under 
den tid som den varit bebodd. Vi kan genom att 
studera de materiella lämningarna se spår efter 
hur boplatsen varit organiserad. Om det finns 
ordnade mönster som går igen som ett grundläg
gande tema över platsen kan detta ses som ett 
uttryck för en organisation. Är dessa mönster 
tydliga kan det tolkas som rester efter »den goda 
ordning« som artikelns titel antyder.

Under de åtminstone 600 år som människor 
hade sitt hem vid Bjästamon, skedde också några 
viktiga förändringar vilka är klart synliga i fynd
materialet. Dessa förändringar uttrycks tydligast 
via förkolnade sädeskorn, malstenar och keramik 
inspirerad av sydligare traditioner. Påverkar dessa 
nyheter den rumsliga organisationen? Kommer 
»den goda ordningen« att byta skepnad? Eller är 
sättet man disponerar rummet på så djupt rotat i
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Figur 45. Översikt över undersökningsytan. Skala 1:4000.

människornas sätt att leva att den rumsliga orga
nisationen inte påverkas i någon större grad?

Inre struktur som redskap 
för vidare analyser

För att kunna svara på dessa frågor krävs att 
man tolkar funktion eller specifika egenskaper 
ur arkeologiska kontexter och strukturer, med 
andra ord anläggningar och konstruktioner, i 
rummet. Det är också av avgörande betydelse 
att kronologin på boplatsens ytor utreds i detalj. 
Detta är centralt då de samtida kontexterna ger 
en bild av boplatsens utseende under en given, 
i tid, begränsad period. Målet är då att göra en 
kronologisk fasindelning där de områden som är 
samtida kan analyseras.

Det viktigaste kronologiska instrumentet är 
I4C-dateringarna, vilka för Bjästamon allmänt 
sett förefaller att ge mycket pålitliga resultat.

Andra element som är till hjälp för fasindelningen 
är spridningen av typologiskt bestämbara före
mål, exempelvis olika former av skifferspetsar. 
Spridningen av sådana föremål jämförs sedan 
med dateringar för de kontexter där de påträffats. 
På så sätt kan man se huruvida fyndens datering 
stämmer med vad som typologiskt kan förväntas.

När de absoluta I4C-dateringarna för en viss 
fas och spridningen för de relativt daterande fyn
den samstämmer kan vidare studier av fyndsprid
ningen göras. Det kan då framkomma mönster 
som visar att vissa fyndkategorier, exempelvis 
den slagna kvartsen, dominerar under en av de 
kronologiska faserna. I de områden där absoluta 
och fyndbaserade relativa dateringar saknas kan 
då förekomsten av en sådan fyndkategori ge 
argument för under vilken kronologisk fas som 
området utnyttjats. I andra fall kan spridningen 
av sådant fyndmaterial indikera var gränserna för 
de olika fasernas områden skall dras. För i prin-
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cip hela den del av Bjästamon där mer än enstaka 
fynd har hittats har det varit möjligt att dela in 
ytorna kronologiskt.

En mycket viktig faktor att ta hänsyn till när 
det gäller hur den rumsliga spridningen skall tol
kas är om människorna vistats på platsen under 
hela året eller om man endast besökt lokalen 
under en viss årstid: med andra ord om folket 
på Bjästamon har varit bofast eller ingått i ett 
säsongsbundet mobilt bosättningsmönster. För att 
reda ut dessa frågor spelar de omfattande fynden 
av brända djur ben en nyckelroll, men även arkeo- 
botaniska fynd kan ge bidrag till diskussionen. 
Den osteologiska artikeln i denna bok (Olson 
m.fl. denna volym) behandlar just detta ämne. De 
osteologiska analyserna tillför alltså avgörande 
aspekter till resonemangen om Bjästamons rums
liga struktur.

Nästa steg i den rumsliga analysen är att när
mare se hur spridningen av anläggningarna ser ut 
under de olika kronologiska faserna. Hur och var 
har man utfört sina sysslor i förhållande till husen 
där man bodde? Förändras dessa rumsliga möns
ter med tiden? I detta avsnitt framläggs en hypo
tes om att ordnande principer styr var man väljer 
att förlägga olika aktiviteter. Dessa principer kan 
sägas ge upphov till »den goda ordning« som vi 
tycker oss kunna se i de materiella lämningarna.

Några reflexioner efter den 
rumsliga analysen

I en större skala kan resultaten från Bjästamon, 
och för den delen också undersökningarna vid 
Kornsjövägen, exemplifiera vad ett typiskt om
råde med kluster av fornlämningar som sten- 
åldersboplatser och skärvstenskoncentrationer 
egentligen representerar. Det skulle kunna vara 
så att samtida lämningar i sådana ansamlingar 
av lokaler kan utgöras av tre typer av ytor: verk
samheter vid stranden, centrala boplatsytor eller 
specialiserade ytor relativt långt uppdragna från 
stranden. Ett sådant synsätt skulle kunna få konse
kvenser för hur vi betraktar fornlämningsområden 
i de forntida mellannorrländska kustmiljöerna.

Analyserna utmynnar sedan i mer allmänna 
resonemang om hur det vi tycker oss se i källmate
rialet passar in i ett större neolitiskt sammanhang. 
Här finns stoff som ger möjligheter att diskutera

förhållandet mellan kust- och inlandsbefolkningen. 
Dessutom finns det anledning att reflektera över 
hur detta förhållande påverkats av de föränd
ringar, influenser från söder, som vi ser längs kus
ten under Bjästamons senare stenåldersfas.

Vad står då »den goda ordningen« för? Detta 
är en mycket svår fråga att besvara. Den närmar 
sig nämligen problemet vad de ordnande princi
perna som människorna haft på ett djupare plan 
varit uttryck för. I denna artikel skrapas bara på 
ytan i detta ämne, men några förslag till förkla
ringar kan alltid ges, alltifrån ett allmänt »städ- 
dille« till ett uttryck för maktstrukturer. Ser vi ett 
lugnt stabilt kustsamhälle där livet går sin gilla 
gång, eller håller man krampaktigt kvar vid den 
gamla ordningen inför hotet om förändringar?

BYGGSTENAR I DEN 
RUMSLIGA ANALYSEN

Redan efter förundersökningen stod det klart att 
mängden fynd och hur ytorna utnyttjats skilde sig 
mycket åt. Ibland syntes redan från torven spår 
efter hus eller hyddor, boplatsvallar, i form av 
fördjupningar omgivna av låga vallar. På de ytor 
som omgav boplatsvallarna fanns stora mäng
der fynd och anläggningar som sannolikt kunde 
kopplas till de närliggande boplatsvallarna. Men 
även på något längre avstånd från husen fanns 
olika områden med rikhaltiga spår efter aktivi
teter. På Bjästamons östra del fanns däremot i 
huvudsak bara sporadiska nedslag efter forntida 
verksamheter. Dessa visade sig vara samtida med 
huvudytornas, men på vilket sätt de förhöll sig 
till dem var något oklart.

För att lägga grunden till rumsliga analyser av 
ett boplatsområde behövs »byggstenar« i form av 
väl avgränsade kontexter eller som terminologin 
i det digitala dokumentationssystemet Intrasis 
lyder: arkeologiska objekt. I förhållande till mel
lansvenska stenåldersboplatser måste bilden på 
Bjästamon sägas ha en mycket god »upplös
ning«. Variationerna i den ytliga spridningen av 
skörbränd sten/skärvsten visade sig vara en god 
indikation på var anläggningar och fynd kunde 
förväntas finnas. Eftersom större delen av mar
ken vid Bjästamon bestod av sand, med ytterst 
få naturstenar, var det mycket lätt att kunna 
tolka skarpkantade stenar som restprodukter
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efter olika former av eldning och uppvärmning. 
Kontexterna var i allmänhet lätta att avgränsa 
från omkringliggande lager, möjligen med undan
tag av skärvstenskoncentrationerna på de delar 
av boplatsområdet som innehåll större mäng
der skörbränd sten. Annars fanns ofta tydliga 
tomrum mellan anläggningarna och bilden som 
framträdde var oftast inte »suddig« av flera över
lappande kontexter som fallet många gånger är i 
södra Sverige.

Det totala antalet registrerade anläggningar, 
eller arkeologiska kontexter, som undersöktes 
under förundersökningen zooo och den särskilda 
undersökningen 2001-2003, var 49z stycken.
En mindre del av dessa tillhörde senare kronolo
giska faser; medeltid och 1700-tal. De resterande 
anläggningarna, totalt 468 stycken kan i prin
cip samtliga antas tillhöra den sena stenåldern.
Av dessa låg 117 stycken i eller runt den stora

boplatsvallen A983, som senare visade sig bestå 
av lämningar efter två olika hus. A983 kommer 
att behandlas mer i detalj i en särskild artikel 
(Holback denna volym).

ANLÄGGNINGAR

Vanligast av anläggningstyperna var skärvstens
koncentrationerna. Dessa kan tolkas på olika 
sätt beroende på hur de ser ut och i vilket sam
manhang de ingår. De flesta bestod sannolikt av 
rester från härdar och kokgropar eller utrensat 
material från dessa. Vissa av koncentrationerna 
verkade medvetet deponerade, exempel på sådana 
är de långa skärvstensraderna längs husväggar. 
Koncentrationer av skärvsten som bedömdes som 
tillräckligt täta och tydligt avvek från omgivande 
lager räknades som härdar. Härdarna innehöll 
endast i undantagsfall tydliga kollinser.

Figur 46. De arkeologiska objekten (anläggningarna) på Bjästamon. Skala 1:4000.
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Tabell 10. Antalet anläggningstyper av stenålders
karaktär. Det totala antalet anläggningar inkluderande 
både förundersökningen år 2000 och den särskilda 
undersökningen åren 2001-2003.

Anläggningstyp Antal
Skärvstenskoncentration 108
Grop 89
Härd 52
Benkoncentration 58
Mörkfärgning 42
Stolphål 40

Kokgrop 33
Kulturlager 10
Ränna 6
Kvartskoncentration 7
Slagplats 6
Keramikkoncentration 4
Boplatsvall (ursprunglig inmätning) 8
Graven och dess anläggningar 1(4)
Koncentration av hasselnötskal 1
Totalt 468

Kokgroparna sågs i ett vidare perspektiv som 
nedgrävda anläggningar vilka använts som vär
mekällor. Begreppet var alltså inte begränsat till 
att groparna huvudsakligen måste ha använts 
till matlagning. Kokgroparna skiftade i utseende 
och det var möjligt att urskilja tre olika varianter. 
Den första typen var relativt djupa gropar med 
en osorterad fyllning av skärvsten. Här kan man 
tänka sig att kokgropen använts för att sedan 
tömmas och att skärvstenen som ingått i anlägg
ningen sedan kastats tillbaka i gropen. Den andra 
typen skulle kunna vara en liknande anläggning, 
med den skillnaden att ingen skärvsten finns i den 
igenfyllda gropen. Skärvstenen kan här ha kas
serats på ett annat ställe. I båda dessa sorter av 
kokgropar fanns mot botten vanligen en tunn lins 
av skärvsten och kol.

Den sista typen var djupt nedgrävd och påträf
fades oftast efter en andra avbaning med grävma
skin. Dessa anläggningar syntes i toppen som mer 
anonyma skärvstenskoncentrationer, men visade 
sig längre ned vara mycket välavgränsade med 
tydligt markerade kanter av större stenar och 
med en tät skärvstenspackning i mitten. Under 
packningen av skärvsten framkom kraftiga lager 
av kol och sot. Dessa kokgropar var så lika var
andra att deras funktion måste ha varit likartad.

Figur 47. Djupt nedgrävd kokgrop/härdgrop 
(A63289). Foto: Henrik Rimeson.

Figur 48. En mycket väl bevarad slagplats, 
A3339, grävs ut vid förundersökningen år 2000. 
Foto: Ulf Strucke.

76



Figur 49. Spridningsbild för den slagna kvartsen vid slagplatsen A3339 
(omarbetat utsnitt av fig. 10 ur Gustafsson m.fl. 2001:31). Skala 1:20.

De anläggningar som klassificerades som gropar 
varierade i storlek och tolkningarna av dem beror 
främst på deras djup, storlek och innehåll. Större 
gropar kan ha använts som förråd medan de något 
mindre kan vara avfallsgropar. Mängden fynd i de 
största groparna var ofta ganska liten vilket kan 
stödja tolkningen att de varit förrådsgropar som 
fyllts igen med material från omgivande lager.

Vissa anläggningar som registrerades som 
benkoncentrationer bestod av gropar med större 
mängder brända ben. Dessa benkoncentrationer 
kan naturligtvis också sägas utgöra avfallsgro
par. Övriga benkoncentrationer var snarare lager 
eller tunna linser med en tydlig koncentration 
av brända ben. Trots att benkoncentrationerna 
varierar i utseende och innehåll är det tydligt att 
de visar på ett högst medvetet sätt att förhålla sig 
till avfallet.

I exemplet benkoncentrationer har alltså 
koncentrationer av fynd behandlats som anlägg
ningar, eller mer korrekt arkeologiska objekt.
Fler av de olika typerna av arkeologiska objekt

motsvarar ansamlingar av vissa kategorier av 
fynd vilka tycks spegla en medveten deposition 
eller en aktivitet. På Bjästamon registrerades 
förutom benkoncentrationer också koncentratio
ner av kvarts, keramik och hasselnötskal. Dess
utom framkom sex koncentrationer av slagen 
sten, huvudsakligen kvarts, vilka registrerades 
som slagplatser. Förutsättningen för att kunna 
behandla fyndkoncentrationerna som anlägg
ningar var givetvis att de var så distinkta att det 
redan vid undersökningstillfället var möjligt att 
urskilja dem.

Genom att studera fyndens spridning i slag
platserna och kvartskoncentrationerna gick det i 
många fall att bedöma hur materialet hamnat på 
sin nuvarande plats. Det gick att urskilja tre olika 
ansamlingar av slagen sten. De två första var 
typiska för de anläggningar som rubricerats som 
slagplatser. Dels fanns slagplatser i ordets egent
liga bemärkelse, en plats med spår efter reduce
ring av stenmaterial in situ, det vill säga platsen 
där stensmeden arbetat. Typiskt för dessa platser
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Figur SO. Kvartsdepå. Foto: Pehr Lindholm.

är starka koncentrationer av restprodukter mot 
mitten där en »sprättzon« bildats och där en allt 
glesare spridning finns mot periferin. Den andra 
sorten tyder mer på att material från en mer ren
odlad slagplats samlats upp och dumpats på ett 
annat ställe. Det verkar rimligt att man samlat in

restprodukterna på ett skinn och sedan deponerat 
dem på en ny plats. Den tredje typen av stenkon
centration innehåller ett flertal skrapor och förar
beten till sådana. Splitter saknas, så det är tydligt 
att man har att göra med ett utvalt material. Red
skap eller halvfabrikat som snabbt kan omarbetas 
till redskap kan här ha samlats i depåer för att 
användas vid ett senare tillfälle. Eftersom flera av 
depåerna låg i hus eller hyddor är det i vissa fall 
tänkbart att det handlar om husoffer.

Huslämningar i form av boplatsvallar

Sex av de åtta boplatsvallarna låg utanför det 
egentliga exploateringsområdet och undersöktes 
endast i liten grad eller inte alls. I fyra av dessa 
grävdes rutor skiktvis för att om möjligt få en 
datering och en uppfattning om karaktären på 
det fyndförande lagret. Eftersom dessa boplats
vallar endast undersöktes i mindre omfattning 
borde man inte, mer strikt, tolka dem vidare som 
huskonstruktioner. För att göra fruktbara tolk-

Figur 51. Boplatsvallen A983 undersöks. Foto: Henrik Runeson.
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ningar av den rumsliga Strukturen är det dock 
trots allt bättre att se boplatsvallarna som hus.

Inom den undersökta ytan har det varit möjligt 
att gå ett steg längre beträffande tolkningen av 
vallarna. De två boplatsvallar som registrerades 
under förundersökningen, A983 och A23689, 
representerade lämningarna efter totalt tre hus. 
A983:s stratigrafiskt första skede (hus 2) utmärks 
av en cirka fem meter i diameter stor rundad 
hydda med ett nedgrävt golv. Boplatsvallens 
huvudfas, den redan i torven synliga strukturen, 
utgörs av ett mesulahus (hus 1). Huset, som tol
kas som 24x6,5 meter stort, bestod av tre delar: 
en förrådsdel, en entrédel och en bostadsdel. En 
särskild artikel kommer att behandla denna struk
tur mer i detalj (Holback denna volym). Boplats
vallen A23689 kunde efter viss tvekan ses som 
resterna efter ett 9,5x5,5 meter stort hus (hus 5).

Ytterligare två strukturer kunde efter under
sökningen tolkas som hus eller hyddor. En av 
dessa bestod av ett kulturlager (A133118) omgi
vet av skärvstenskoncentrationer med en öppning 
mot öster. Lämningen kan ses som en rundad, 
cirka fem meter i diameter stor hydda (hus 4).
Hus 3 bestod av formationer av skärvstens- 
stråk vilka bildade en struktur som till form och 
orientering starkt liknade hus 1. Jämfört med de 
övriga kontexter som tolkats som hus var dock 
mängden fynd och anläggningar tämligen få. 
Möjligen har denna 22x9 meter stora konstruk
tion brukats under en kort tid och varit en före
gångare till hus i.

Graven

En stor mängd varierande anläggningar fanns 
alltså på Bjästamon. Men det var först vid under
sökningens slutfas, i en kompletterande under
sökning för en arbetsväg omedelbart norr om det 
ursprungliga exploateringsområdet, som en grav 
framkom. Graven, som behandlas i en separat 
artikel (Lindholm denna volym), låg på en mindre 
yta med enstaka härdar och skärvstenskoncentra
tioner. Eftersom endast en grav framkom är det 
svårt att använda den i de rumsliga analyserna 
för Bjästamon i sin helhet. Men dess förhållande 
till samtida bebyggelse på platsen måste ändå 
självklart diskuteras. Lyckligtvis finns I4C-date- 
ringar från anläggningen vilket gör det är möjligt

att diskutera gravens förhållande till de boplats
lämningar som är samtida med den. Graven var 
mycket svår att upptäcka och framkom dessutom 
i ett mycket sent skede i undersökningen. Därför 
kontrollerades det tidigare dokumenterade mate
rialet för att se om några fler anläggningar even
tuellt kunde omtolkas som gravar. Åtminstone ett 
sådant fall fanns, en anläggning som tidigare setts 
som ett stort ensamliggande stolphål. Med stor 
tvekan skulle också två ytterligare anläggningar 
kunna förklaras som rester efter gravar: en oval 
grop med tämligen stora mängder bergartsmag- 
rad keramik samt en avlång grop innehållande ett 
skifferhänge belägen i hus 1.

EN VIDAREUTVECKLAD FASINDELNING

Redan i sammanställningen av resultaten från 
fältarbetet presenterades en fasindelning (Hol
back m.fl. 2004:51-52). I följande avsnitt avser vi 
att förfina modellen, speciellt när det gäller mel- 
lanneolitikums slutskede (mellanneolitikum B).

Dateringar med hjälp av 
naturvetenskapliga metoder

Det viktigaste instrumentet för dateringar över 
ytorna är de sammanlagt 55 stycken '4C-analy- 
ser som genomförts under förundersökningen 
och särskilda undersökningarna. Generellt var 
den viktigaste målsättningen med analyserna att 
datera arkeologiska kontexter. En annan faktor 
som var avgörande för vilka prover som valdes 
ut för analys var målsättningen att få en så god 
rumslig spridning över undersökningsområdet 
som möjligt.

De flesta av analyserna gjordes på förkolnade 
hasselnötskal. När inga hasselnötskal fanns till
gängliga eller när det daterade materialet klart 
kunde knytas till kontextens funktion utnyttjades 
istället träkol, harts, förkolnade sädeskorn, brända 
sälben eller förmodade matskorpor på krukskär- 
vor. Exempel på tillfällen när funktion kan knytas 
till ett särskilt material är träkol från härdar och 
kokgropar eller hartsrester på skifferspetsar.

Källkritik
Resultaten av dateringarna av brända sälben, 
totalt fyra stycken, ger i de flesta fall intryck av att
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vara rättvisande, men det är något svårt att vär
dera dem eftersom reservoareffekten för marint 
material vid Norrlands kustland under slutet av 
stenåldern är okänd. Mycket talar för att några av 
sälbenen kan visa på något för tidiga dateringar.
I de flesta fall rör det sig troligen om en tämli
gen liten, närmast försumbar, felmarginal. Men 
åtminstone ett av proven, med en med all sanno
likhet för tidig datering, visar på större fel.

Att datera sädeskorn var naturligtvis priorite
rat eftersom endast ett enda förkolnat sädeskorn 
från stenålder tidigare påträffats i Mellannorr- 
land. Detta kom från den cirka fyra mil norr om 
Bjästamon belägna Lill-Mosjön och daterade sig 
till cirka zzoo f.Kr. (Färjare &C Olsson zooo:3z). 
Kornet förefaller att vara i det närmaste samtida 
med ett sädeskorn från den tidigare kända loka
len Hedningahällan i norra Hälsingland, cirka 
z zoo f.Kr. Sammanlagt tre sädeskorn, ett korn, 
ett naket korn och ett ospecificerat, analyserades 
från Bjästamon. Två av dateringarna ligger i ett 
intervall mellan Z400 och z 100 f.Kr. medan ett 
är aningen äldre, och ligger i intervallet cirka 
Z600-Z350 f.Kr.

Tre av dateringarna gjordes på harts. Hart
sen framkom i tre olika typer av sammanhang: 
på tången av spetsar, som beläggning på stenar 
eller som klumpar, ofta med tandavtryck. De tre 
proven gjordes på var sitt av dessa exempel. Före 
I4C-analyserna hade andra naturvetenskapliga 
analyser, bland annat med svepelektronmikro- 
skop, gjorts. Dessa visade att den kemiska sam
mansättningen för proverna i det närmaste var 
identisk. De tre kontexterna var i princip sam
tida, cirka z 700 f.Kr. En av artiklarna i denna 
volym behandlar hartsförekomsterna vidare 
(Runeson b denna volym).

Tre I4C-dateringar, med värden från bronsål
der till yngre järnålder, avviker kraftigt från det 
förväntade resultatet då hänsyn tagits till typ av 
kontext och fyndinnehåll (KIAZ0300, Ua-z6y64, 
Ua-z6yé8). Samtliga dessa prover härrör från trä
kol. Då de vedartsanalyser som utförts studeras 
mer noga och resultat från makrofossilanalyser 
beaktas finns tecken på sentida inblandning, av 
bland annat växtdelar och gran, i de kontexter 
som proven togs ur. Proverna visar sannolikt inte 
på spår efter mänskliga förhistoriska aktiviteter. 
Den enda krukskärvan där en beläggning bestå

ende av organiskt material räckt för en analys 
(Ua-z6977) fick ett med tanke på keramiktypen, 
tvärsnoddsdekorerat bergartsmagrat gods, en för
vånande tidig datering: cirka 3 000 f.Kr.

De kronologiska tolkningarna underlättas ofta 
av att det finns en påfallande samstämmighet 
mellan I4C-daterade kontexter och karaktären på 
fynden i kontexterna. Det finns ett tydligt möns
ter i hur de daterade kontexterna fördelar sig 
över lokalen. De prover som ligger i den tidigare 
mellanneolitiska perioden kommer generellt från 
högre nivåer över havet än de sent mellanneoli- 
tiska-senneolitiska. De äldre daterade kontex
terna finns på nivåer mellan 55 och 6z meter över 
havet, medan de yngre är belägna mellan 48 och 
5 8 meter över havet. För de yngre dateringarna 
gäller dock att majoriteten ligger inom det snä
vare intervallet 55-57 meter över havet (se Hol- 
back zoo4:355, fig. Z3).

Fyndens relativa datering

Bjästamons fyndmaterial är mycket stort. Det 
totala antalet fynd, exklusive de mer än 70 kilo
gram brända benen, för den särskilda undersök
ning och förundersökningen är IZ3 034 stycken. 
Av fynden är det endast 154 stycken som säkert 
kan sägas komma från de betydligt senare akti
viteterna kring de samiska 1700-talshärdarna, 
exempelvis kritpipor och metallfynd. Förutom 
cirka 15 eldslagningsflintor och en del av de 
obrända benen tillhör resten av fynden lokalens 
stenåldersfas.

Fyndmaterialet från Bjästamons neolitiska 
lämningar domineras av brända djurben, kera
mik och slagen sten. De osteologiska analyserna 
visar tydligt att det stora benmaterialet framför 
allt speglar en maritim ekonomi där sälj akt och 
fiske varit viktigast. Ekonomin förefaller med 
ledning av I4C-daterade benkoncentrationer att 
ha varit likartad under hela den senare stenåldern 
så det är mycket vanskligt att tolka benmaterialet 
kronologiskt. När det gäller keramiken och vissa 
typer av stenartefakter är det däremot möjligt att 
via typologi kunna diskutera kronologi.
Samspelet mellan I4C-dateringar och föremål som 
går att placera in tid, i vilka kontexter dessa lig
ger i och var dessa i sin tur varit lokaliserade på 
undersökningsytan är fundamenten för att kunna
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Figur 52. 14C-dateringarna tillhöriga Bjästamons stenåldersfas (totalt 48 stycken).
Två prover som med tanke på fyndkontexten bedömts som missvisande har uteslutits i grafen: 
Ua-26977 (4370 BP ±90, organisk rest på krukskärva) och Ua-27092 (4615 BP ±90, bränt sälben).
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reda ut de kronologiska aspekterna av B jästa- 
mons inre struktur.

Typologiskt daterade stenföremål
Den typ av artefakter som tidigare figurerat mest 
i diskussioner om norrländsk kronologi för yngre 
stenålder är skifferföremålen. De flesta skifferfö
remålen från Bjästamon utgörs av olika former 
av spetsar varav majoriteten kan klassificeras 
som pilspetsar. Formmässigt fanns tydliga grup
peringar i materialet. En relativt stor del av spet
sarna var försedda med tånge och hade mothakar. 
Pilspetsar av denna typ har daterats till tidig- eller 
mellanneolitikum, med en sannolik tyngdpunkt 
till mellanneolitikum (Eliasson 8c Joelsson 
1989:55—56). Beträffande spjutspetsar med tånge 
och sneda mothakar är dateringsforslagen dock 
mer disparata. Broadbent (1982:84) bestämmer 
en spjutspets av denna typ till mellanneolitikum 
medan Tennander (1972:18) snarare ser typen 
som tillhörig senneolitikum-äldre bronsålder. 
Baudou har via jämförelser från hällristningar i 
Nämforsen sett de stora tångespjutspetsarna som 
en artefakt typisk för senneolitikum, där han 
betraktar dem som de främsta jaktvapnen; en 
symbol för jakten i sig (Baudou 1993:256). I sin 
specialstudie av skiffermaterial ger Eliasson & 
Joelsson de tångeförsedda spjutspetsarna en trolig 
datering till mellanneolitikum-senneolitikum. På 
Bjästamon förefaller spjutspetsarna med tånge, 
liksom de morfologiskt likartade pilspetsarna, 
samtliga höra till den mellanneolitiska fasen. En 
av dessa spjutspetsar, F13271, påträffades i den 
till cirka 2 700 f.Kr., det vill säga mellanneoliti
kum, daterade graven (Holback m.fl. 2004).

Vad gäller spetsar med rak eller urnupen bas 
råder enighet om en datering till senneolitikum 
eller äldre bronsålder, alltså i princip mellan 2300 
och 1200 f.Kr. (Baudou 1978:13; Eliasson & 
Joelson 1989:60; Meinander 1954:129). Två av 
de senneolitiska spetsarna på Bjästamon var inte 
utförda i skiffer. En bifacialt slagen kvartsspets 
med urnupen bas framkom på den lågt belägna 
platån och en slipad kvartsitspets med rak bas 
framkom i norra delen av boplatsvallen A983.
Det senare är ett unikum som föremål, eftersom 
kvartsitspetsar aldrig brukar vara slipade. På 
platån fanns också ett mindre fragment av en 
skifferpilspets med ett elliptiskt tvärsnitt. Några

Tabell 11. Fynd för Bjästamons stenåldersfas, inklude
rande både förundersökningen år 2000 och den 
särskilda undersökningen åren 2001-2003.
I den grundläggande rapporten (Holback m.fl. 2004) 
redovisades endast de fynd som framkom vid den 
särskilda undersökningen.

Material Antal Vikt (g)

Keramik 54361 43 812,8

Bärnsten 7 3,8

Bränd lera 970 709,2

Bränt ben - 70 289,2

Organiskt material 15983 389,6

Rödockra 17651 781,2

Bergart 7004 59 544,8

Flinta 1083 677,4

Grönsten 31 4 698,2

Kvarts 24308 33 267,8

Kvartsit 1097 56 645,6

Sandsten 63 16 766,3

Skiffer 312 3 670,7

Totalt 122 870 291 256,6

av spetsfragmenten är så ofullständigt bevarade 
att det endast varit möjligt att bestämma tvärsnit
tet till elliptiskt eller rombiskt. Då spridningen 
av fragmenten analyserats och jämförelser med 
intakta eller stora fragment av spetsar gjorts finns 
tydliga tecken på att spetsar med rombiskt tvär
snitt är äldre än de med elliptiskt.

Skifferföremålen bestod inte endast av spetsar. 
Två »bananformade« knivar framkom, en typ 
som sägs höra till tidigneolitikum eller tiden före 
3 000 f.Kr., det vill säga tidig mellanneolitikum 
(Baudou 1977:71-73). Det måste dock sägas 
att de böjda knivarna från Bjästamon är något 
oklara som typ. I vilket fall påträffades de i kon
texter som tydligt signalerade att de härrör från 
Bjästamons mellanneolitiska period. De fragment 
av dubbeleggade större dolkar som hittades hade 
samtliga rak bas och bör typologiskt tillhöra 
den yngre stenåldersfasen (Broadbent 1979:137; 
Eliasson 8c Joelson 1989:30). De dubbeleggade 
dolkfragmenten påträffades också på områden 
som domineras av senare stenåldersinslag.

I stort sett stämmer I4C-dateringar på hartsres
ter och daterade fyndkontexter med skifferfynd 
väl med tidigare forskares uppfattningar om före
målens ålder. De tångeförsedda pil- och spjutspet-
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Figur 53. Skifferspetsar. En med tänge (F5962), en med inbak (F1099) och en med urnupen bas (F1110). 
Foto: Pehr Lindholm.

Figur 54. Pilspets av kvarts (F1091) och spjutspets av kvartsit (F5954). Foto: Flenrik Runeson.
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Figur 55. Överst, från vänster: nordbottniska redskap (F1361 och F21344). Grovt slagen yxa (F1153) 
och mejslar med egghörn (F5963 och F4779). Foto: Pehr Lindholm.

sarna har framkommit i sammanhang som kan 
bestämmas till mellanneolitikum. Pil- och spjut
spetsarna med rak eller urnupen bas har samtliga 
kommit från kontexter som hör till områden 
som domineras av sent mellanneolitiska och sen- 
neolitiska dateringar. En typ av spetsar som inte 
tidigare diskuterats kronologiskt är spetsar med 
inhak vid tången, vilka det finns enstaka exem
plar av från Bjästamon. Dessa spetsar ansluter till 
kontexter med mellanneolitisk datering. Om man 
i detalj granskar fyndomständigheterna för dessa 
finns tecken på att de kan vara något yngre än 
de tångeförsedda spetsarna eftersom dessa fynd 
kommer från områden med I4C-dateringar som 
ligger i sen mellanneolitikum, kring z 500 f.Kr. 
Yxor eller mejslar var ingen vanlig fyndkate
gori, totalt framkom tretton exemplar där den 
ursprungliga formen går att tydligt urskilja. Av 
dessa är endast en möjlig att typologiskt datera, 
en fragmentarisk skafthålsyxa. Typen är i Mellan- 
och Sydskandinavien allmän under senneoliti- 
kum och äldre bronsålder. De övriga yxorna och

mejslarna var relativt heterogena formmässigt. 
Det var dock möjligt att urskilja två grupper: de 
bestod av tre mejslar med tydliga egghörn (se fig. 
55) och två minimejslar.

Med tanke på fyndsammanhang tycks mejs
larna med egghörn, varav en framkom vid den till 
förhållandevis sent daterade hyddan (hus 4) till
höra lokalens senare stenåldersperiod. Minimejs
larna skulle med tanke på att den ena påträffades 
i den mellanneolitiska boplatsvallen A23689 (hus 
5) kunna ha en relativt tidig datering.

Förutom yxorna och mejslarna fanns också 
två nordbottniska redskap (se fig. 55). Dessas 
kronologiska hemvist har varit mycket omdisku
terad: från senmesolitikum till äldre bronsålder. 
De nordbottniska redskap som framkommit på 
Bjästamon har båda hittats på ytor som domine
ras av till mellanneolitikum daterade kontexter 
vilket talar för att de hör till denna period. Detta 
antagande styrks om jämförelser görs till det 36 
centimeter stora redskap som hittades vid under
sökningarna av det närbelägna Kornsjövägen, där
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dateringarna i närheten också ligger i mellanneo- 
litikum. Visserligen var fyndomständigheterna för 
detta föremål, vilket påträffades i det norra vägdi- 
ket något oklart, men de norra delarna av lokalen 
vid Kornsjövägen har företrädesvis dateringar 
till mellanneolitikum (Lindqvist 2004:26). En av 
Bjästamons yxor (F1153) var grovt tillslagen i 
nackpartiet men mycket fint slipad vid eggen, och 
påminner på så sätt om formspråket hos de nord- 
bottniska redskapen. Fyndsammanhanget, i golv
nivån för den till mellanneolitikum daterade hyd
dan (hus 2), ger en antydan om att yxan kan vara 
samtida med Bjästamons nordbottniska redskap.

Malstenar eller fragment av malstenar var 
numerärt inte någon stor kategori, men samtliga 
framkom i vad som kan tolkas som sent mellan- 
neolitiska eller senneolitiska sammanhang, alltså 
i kontexter daterade mellan cirka 2400 och 2100 
f.Kr. De I4C-daterade sädeskornen och materialet 
från övriga kontexter där malstenar påträffats 
tillhör den senare stenåldersfasen. Två av de fyra 
malstenarna föreföll medvetet deponerade i hus 
i:s förrådsdel.

Keramik

Med tanke på att ytterst små mängder neolitisk 
keramik påträffats tidigare i Mellannorrland 
måste materialet från Bjästamon betraktas som 
mycket stort: 43,8 kilogram. Mer än hälften, 
totalt 60 procent, av keramiken härrörde från 
den stora boplatsvallen A983. Resten av kerami
ken framkom framför allt väster om bäckravinen, 
men krukskärvor påträffades också inom en 
begränsad yta vid den separerade ytan på platån 
i nordöst.

Stenålderskeramiken, som behandlas i en 
annan artikel i denna volym (Lindholm m.fl. 
denna volym) förekom i grovt sett tre, typer av 
gods: fast bergartsmagrat gods, porigt benmag- 
rat gods och asbestkeramik. Klart vanligast var 
keramik av fast gods. Dekorerna på skärvorna av 
denna godstyp bestod till övervägande delen av 
snöre, tvärsnodd och gropar oftast lokaliserade 
nära mynningen. Mynningarnas diameter tyder 
på att kärlen varit relativt små, vanligtvis runt 
20 centimeter eller mindre. Ett flertal bottenfrag
ment visar att kärlen varit flatbottnade. En annan

Figur 56. Maisten (F13286) påträffad i hus 1. Foto: Pehr Lindholm.
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Figur 57. Exempel på keramik från Bjästamon. Mynningsskärvor från ett bergartsmagrat kärl 
med snör- och gropdekor. Foto: Pehr Lindholm.

grupp utgjordes av en mindre mängd skärvor av 
porigt gods. Den vanligaste dekoren var här 
istället kam- eller tandmönster samt små gropar. 
De fåtaliga mynningsfragmenten tyder på att 
dessa kärl varit betydligt större, mellan 30 och 
40 centimeter i diameter. De fem fragmentariska 
krukskärvorna av asbestkeramik kom från en 
mindre boplatsvall söder om undersökningsom
rådet. I samma kontext fanns dock keramik av 
fast gods vilket antyder att Bjästamons asbestke
ramik bör tillhöra Bjästamons stenåldersfas.

Redan efter basbearbetningen var det tydligt 
att det poriga godset generellt var äldre än det 
fasta bergartsmagrade (Holback m.fl. 2004:35- 
36). Keramikens spridning på lokalen visar att 
porigt gods påträffas på områden eller kontexter 
med mellanneolitisk datering och att fast gods hör 
samman med de senare dateringarna. I Lindholm, 
Olsson & Runesons artikel ses det poriga godset 
som gropkeramik av så kallad Fagervik III eller 
IV-typ, medan det bergartsmagrade kan jämföras 
med den så kallade »tredje gruppen«, en sam

mansmältning av former från gropkeramik och 
stridsyxekultur. På den mellannorrländska »tredje 
gruppen«-kärlen dominerar dragen från strids
yxekultur och i princip är det bara gropdekoren 
som visar spår på påverkan från gropkeramiken.

Analyser av lera och magringskorn tyder på 
att keramiken sannolikt tillverkats lokalt (Brors
son 2006). Det rör sig alltså inte om en import av 
färdiga kärl, utan kunskapen om keramiktillverk
ning och de idéer om hur krukorna skall se ut har 
spridit sig från områden söderut.

Stenmaterialets datering - allmänna trender

Spridningen av det slagna stenmaterialet visar 
tydliga mönster för flintan och kvartsen. Den 
mycket fragmenterade flintan vägde endast 637 
gram och hade en klar koppling till lokalens 
norra, högre belägna, delar. Kvartsen, som står 
för en avsevärt större del av fyndmaterialet, kom 
däremot främst på lokalens lägre belägna partier 
eller i de yngre kontexterna. Hos slagplatserna 
och kvartskoncentrationerna finns i ett flertal fall
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Figur 59. Kvartsens spridning i anläggningar och grävenheter. Skala 1:2500. 101-4859
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anknytande koldateringar till Bjästamons senare 
stenåldersfas. Det finns anledning att anta att 
alla slagplatser och kvartskoncentrationer tillhör 
denna tid (se spridning kvarts och flinta).

Mönstret att kvarts dominerar på de ytor som 
utmärks av senare inslag medan flintan främst 
hör till tidigare daterade delar av undersök- 
ningsytan exemplifieras i vissa fall extra tydligt. 
Materialet från de kopplade boplatsvallarna i 
norr består av måttliga mängder av flinta, medan 
kvarts helt saknas. Detta är mycket anmärknings
värt med tanke på att kvartsmaterialet i mängd 
allmänt sett på boplatsen är nästan 15 gånger 
mer frekvent än flinta. Även i och omkring det till 
mellanneolitkum daterade hus 5 samt kring en 
keramikkoncentration med porigt gods i under
sökningsområdets västra del dominerar flintan 
numerärt över kvartsen.

Tre neolitiska faser

Redan i den grundläggande rapporten (Holback 
m.fl. 2.004) påpekades att den där föreslagna 
kronologin får ses som en grov indelning. Denna 
fasindelning byggde på de ovan nämnda tenden
serna hos I4C-dateringar samt spridningen av 
keramiktyper, kvarts, flinta och spetsar. Indel
ningen omfattade fyra faser, varav två låg inom 
stenålder: en mellanneolitisk, med dateringar mel
lan 2800-2400 f.Kr. och en sent mellanneolitisk 
och tidigt senneolitisk, 2400-2100 f.Kr.

Typiska drag för den mellanneolitiska fasen 
var områden utan keramik eller med små mäng
der keramik av porigt gods. Kvartsen förekom
mer sporadiskt medan flintan är förhållandevis 
vanlig. De spetsar som påträffas på de av mel- 
lanneolitikum präglade ytorna har tånge med 
mothakar alternativt inhak. Den mellanneolitiska 
fasen ligger på undersökningsområdets högre 
nivåer, mellan 5 5 och 6z meter över havet.
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Figur 60. Spetsar med inbak, från 
vänster F1099, Fl 112, F5948 och 

Fl 098. Foto: Henrik Runeson.
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Typiskt för den sent mellanneolitiska och tidigt 
senneolitiska fasen var tämligen stora mängder 
keramik med fast gods och spetsar med urnupen 
eller rak bas. Här finns rikligt med kvarts men 
mycket lite flinta. De senare inslagen förekom i 
allmänhet på lägre nivåer än de mellanneolitiska 
och varierade mellan 48 och 58 meter över havet.

När dateringarna granskas närmare finns 
tecken på att boplatsen brukats kontinuerligt 
under mellersta delen av mellanneolitikum till 
mitten av senneolitikum, alltså i stort sett mel
lan 2 800 och 2100 f.Kr. För att nå en fördjupad 
förståelse för rumsliga tolkningar är det viktigt 
att studera vad som kan utmärka de delar av 
undersökningsområdet där dateringarna legat 
nära gränsen för de två faserna, det vill säga de 
dateringar som ligger runt cirka 2400 f.Kr. och 
tiden strax före detta. De I4C-dateringar som hör 
till denna tid förekommer framför allt i ett bälte i 
norra partierna av de centrala delarna av under
sökningsområdet. De två dateringarna från det 
något diffusa hus 3 tyder på att strukturen skulle 
kunna tillhöra denna »mellanfas«. Andra hus 
som kan ha inslag från denna period är delar av 
och omgivningarna kring hus 5. Dessutom finns 
liknande dateringar från södra delen av A23031,

den mittersta av de tre kopplade boplatsvallarna, 
medan en datering i den centrala delen av samma 
boplatsvall klart ligger i mellanneolitikum.

Vilka typer av fynd skulle då kunna vara 
typiska för denna period av aktiviteter? Hus 3 
som tydligt förefaller att tillhöra »mellanfasen« 
(4050-3993 BP) innehåller ytterst få fynd av 
kronologisk relevans, huvudsakligen brända ben, 
rödockra och hasselnötskal. De fåtaliga övriga 
fynden utgörs av två flintsplitter, två fragment 
kvarts, ett kvartsitavslag samt fem fragmentariska 
krukskärvor av porigt gods. Trots den minimala 
keramikmängden måste ändå de fem krukskär- 
vorna lyftas fram i diskussionen om hus 3 :s 
eventuella kopplingar till andra sannolikt samtida 
strukturer på lokalen.

Gemensamt för fyndmaterialet från hus 5 och 
de kopplade boplatsvallarna i nordväst är att de 
innehöll relativt rikligt med flinta, lite eller ingen 
kvarts samt att det magra keramikmaterialet 
bestod av porigt gods. Båda dessa strukturer kan 
med ledning av dateringarna ha fungerat sam
tidigt och kanske varit i bruk under en tid som 
motsvarar (4130-3940 BP). Huvuddelen av kera
miken från de kopplade vallarna kommer i en 
grävenhet som också omfattade en del av skärv-

ÄLDRE FAS 2800-2600 f.Kr. MELLANFAS 2600-2400 f.Kr. YNGRE FAS 2400-2100 f.Kr.
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god kvalitet

.nstaka keramik 
(porigt gods) 
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Figur 61. De tre neolitiska faserna och typiska drag för dem.
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Figur 62. Kniv av bandad skiffer med rak tånge (Fl 092) Foto: Pehr Lindholm.

stenskoncentrationen A80503. Denna anläggning 
kunde via ett hasselnötskal I4C-dateras till 3940 
±45 BP och kan, om dateringen är korrekt antas 
ligga i den senare delen av mellanfasen, det vill 
säga cirka 2450 f.Kr. Den starkt fragmenterade 
porösa keramiken i anläggningen uppvisar likhe
ter med skärvorna från hus 5.

Mycket tyder på att en av de olika typerna av 
skifferspetsar som finns representerade på Bjäs- 
tamon tillhör denna slutfas av mellanneolitikum. 
Typen representeras av de tre spetsarna med 
inhak varav en är påträffad i hus 5 och de övriga 
inom ett avstånd på cirka 30 meter från denna. 
Det är dock möjligt att dessa artefakter är något 
äldre och samtida med de tångeförsedda spet
sarna, eftersom rent mellanneolitiska dateringar 
också finns från hus 5.

När de tidigare behandlade daterande fynden, 
fyndspridningen för flinta och kvarts samt I4C- 
dateringarna vägs samman finns det möjligheter 
att på ett mer nyanserat sätt betrakta den krono
logiska utvecklingen av lokalen på Bjästamon. I 
stället för den tidigare presenterade tvådelningen 
av faser för den neolitiska bosättningen (Holback 
m.fl. 2004) kan en något modifierad tredelning 
göras, där det är tydligt att lokalen kontinuerligt 
nyttjats under tiden 2 800-2100 f.Kr.

Fram träder först en äldre, rent mellanneolitisk 
fas (cirka 2 800-2 600 f.Kr.) som utmärks av rela
tivt rikligt med flinta, ytterst lite kvarts, spetsar 
med tånge och mothakar samt en sporadisk före
komst av keramik av porigt gods i god kvalitet. 
Strukturer som tillhör denna fas är graven, den 
tidigare delen av utnyttjandet av de kopplade 
boplatsvallarna i norr (A23031, A23134 och 
A23159) och eventuellt ett tidigt nyttjande av 
hus 5. De ytor som tillhör denna period ligger 
på förhållandevis höga nivåer över havet: 5 5 och 
62 meter över havet. Bland dessa märks området 
runt graven, en yta i mellersta delen av en tillfarts
väg i norr och de mer extensivt använda ytorna i 
östra delen av undersökningsområdet.

Gradvis övergår den äldre fasen till en period 
med mindre morfologiskt distinkta artefakttyper. 
Denna mellanfas (2 600-2400 f.Kr.) utmärks av 
mycket små mängder av porigt gods av dålig kva
litet och enstaka skifferspetsar med inhak. Under 
denna tid fortgår strukturer som de kopplade 
boplatsvallarna, hus 2 och hus 5 att användas för 
att till sist överges medan hus 3 både byggs och 
överges. Mellanfasen ligger inom ett relativt snävt 
nivåintervall, 5 5 till 5 8 meter över havet.

Den yngre fasen, den sent mellanneolitiska 
och tidigt senneolitiska (2400-2100 f.Kr.), skiljer
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Figur 63. Planer över bur lämningar från de tre 
neolitiska faserna var spridda över ytan.
Norra delen skala 1:4000, södra delen skala 1:2 000.

Fasindelning Koldatering
Ü Äldre A 725 BP (ca 1300 e.Kr.)
B Äldre och mellan A 1409-3325 BP (ca 1600 f.Kr.-640 e.Kr.)
fü Mellan ▲ 3750-3905 BP (ca 2100-2400 f.Kr.)
B Mellan och yngre ▲ 3940-4050 BP (ca 2400-2600 f.Kr.)
B Yngre A 4065-4615 BP (ca 2600-2800 f.Kr.)
B Äldre och yngre
fl Samtliga faser Typartefakter (punktinmätt)

• Äldre • Mellan • Yngre
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sig tydligt från de två tidigare både beträffande 
keramik och typer av stenartefakter. Fasen är 
identisk med de tidigare redovisade sent mellan- 
neolitiska-senneolitiska inslagen på Bjästamon 
(Holback m.fl. 2004). Beträffande strukturerna 
ingår mesula-huset i den stora boplatsvallen 
A983 (hus 1), hus 4 samt boplatsvallen A4451. 
Den yngre kontext som är högst belägen är en 
slagplats som överlagrar den daterade mörkfärg- 
ningen A127751 på 58 meter över havet och lägst 
ligger lämningarna på den avskilj da platån, med 
ett minimum på 48 meter över havet.

BOFAST ELLER 
SÄSONGSVIS BOENDE?

Redan i den sammanfattande rapporten (Holback 
m.fl. 2003:54) tolkades lokalen vid Bjästamon 
som lämningar efter en befolkning som levt på 
platsen året runt. Även i den osteologiskt inrik
tade artikeln »Människor och djur« i denna 
volym ses artfördelningen hos djurbenen spegla 
ett året-runt boende (Olson m.fl. denna volym).

De huvudsakliga argumenten för tolkningen 
vilar på att det osteologiska materialet i sam
spel med det arkeobotaniska visar arter som 
förknippas med skilda årstider. Beroende på att 
de två sälarterna som finns representerade på 
Bjästamon, vikaren och grönlandssälen, har olika 
beteendemönster har de sannolikt fångats under 
olika årstider. Vikaren som kan göra andningshål 
i fast is bör framför allt ha jagats under vinter 
och vårvinter. Under vintern då isen låg fast rörde 
sig inte den migrerande Grönlandssälen i området 
runt Bjästamon. Den bör istället ha fångats under 
sommarhalvåret (Olson m.fl. denna volym). I 
Bjästamons material finns en tendens att grön
landssälen haft en större betydelse under platsens 
tidigare fas och att jakten på denna art avtagit 
med tiden, även om enstaka fynd finns från exem
pelvis den lågt belägna platån i nordöst. Anmärk
ningsvärt är dock vikarens stora dominans i 
de kontexter som studerades för boplatsvallen 
A983 till den grundläggande rapporten (Sigval- 
lius 2004:185). Samma dominans fanns inte i de 
andra förmodade huskonstruktionerna, inklusive 
boplatsvallen A4451, vilken har en datering som 
ligger i nivå med de senare skedena av den yngre

fasens hus 1. Om hänsyn endast skulle tas till 
artfördelningen bland salarna skulle man kunna 
anta att hus 1 i princip bara bebotts under vin
terhalvåret. Något som möjligen skulle kunna 
motsäga denna tolkning är att tämligen stora 
mängder ben av flundra, som sannolikt fiskats 
under sommaren, påträffats i huset.

Ovanligt många fiskben kunde bestämmas vid 
de osteologiska analyserna (Olson, Sigvallius i 
Holback m.fl. 2003), och något överraskande var 
de vanligaste arterna flundra och simpa. Av dessa 
bör flundrorna, som tidigare nämnts, varit lätta 
att fånga under sommaren, medan simpor snarare 
fiskats på senhösten (Olson m.fl. denna volym). 
Det finns dock fler exempel där simpor domine
rar det osteologiska materialet av fiskben. I norra 
Hälsingland vid byn Håcksta i Jättendals socken 
undersöktes tre neolitiska boplatser. På den mest 
omfattande, RAÄ 127, bestod över 50 procent 
av de till art bestämda fiskbenen av simpa (Holm 
2006:81, fig. 26). Bland andra fiskarter på Bjästa
mon märks lax och sik vilka troligen fångats 
under hösten. De makrofossil som påträffats 
kommer från växter som samlats in under sen
sommar eller tidig höst. Hasselnötskal är vanligt 
och förekommer över stora delar av boplatsen.
Via makrofossilanalyser har också bär som exem
pelvis hallon kunnat identifieras. Sädeskornen, 
korn och enstaka vete, har naturligtvis också 
skördats under samma del av året.

Visserligen är delar av det osteologiska och 
det arkeobotaniska materialet av den karaktären 
att de skulle kunna vara rester efter varor som 
hämtats från andra platser för att senare lag
ras på Bjästamon. Men alla resurser, djur såväl 
som växter, har antagligen funnits tillgängliga i 
närområdet. Det är därför inte långsökt att argu
mentera om de säsongsbundna resurserna utifrån 
utgrävningens resultat (Olson m.fl. denna volym). 
Men skulle det kunna vara så att det man ser sna
rare speglar att man under exempelvis den äldre 
fasen vistats på Bjästamon under en annan säsong 
än under den yngre fasen? Svaret på denna fråga 
måste bli nej. Sammansättningen av arter är 
mycket likartad under de olika kronologiska 
faserna (tab. 12). Detta i sin tur tyder starkt på 
att platsen spelat en liknande roll under hela den 
tid lokalen varit bebodd under stenålder.
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Tabell 12. De kontexter (ej från boplatsvallarna) som analyserats osteologiskt och där artsammansättningen har 
kutinat kopplas till sannolika årstidsbundna resurser. Ett antal av anläggningarna är belägna på områden med 
blandade dateringar och har därför inte tagits med då förhållandet till de kronologiska faserna redovisas.
I analysen representerar vikare vinter-vårvinter, grönlandssäl sommar, flundra sommar och sitnpa samt lax höst.

Årstid Antal Procent av
totalt

Äldre fas 
(antal)

Överlappning äldre fas/ 
mellanfas (antal)

Mellanfas
(antal)

Yngre fas 
(antal)

Vinter-vårvinter 2 5 0 0 0 2

Vinter-sommar 6 13 1 1 1 1

Vinter-höst 13 30 2 2 5 3

Sommar 8 18 2 2 0 3

Sommar-höst 11 25 6 1 0 4

Höst 4 9 1 1 1 1

Total 44 100 12 6 7 15

Med tanke på hur det osteologiska materialet 
och dess fördelning över de olika kronologiska 
faserna ser ut, tillsammans med att permanenta 
strukturer i form av hus har funnits på platsen 
under vad som förefaller vara hela stenåldersfa- 
sen, måste den tolkning som tidigare framförts, 
att boplatskomplexet varit en bas för året-runt 
boende, kunna sägas vara väl underbyggd. Natur
ligtvis kan under vissa perioder delar av befolk
ningen ha befunnit sig på andra platser. Stora och 
mindre jaktexpeditioner, resor av social karaktär 
i syfte att knyta och upprätthålla kontakter med 
andra grupper, »handelsfärder« och så vidare kan 
ha gjort att mängden människor på Bjästamon 
kan ha varierat under året. Men med tanke på 
den stora investering av arbete att uppföra de 
permanenta husen och om tolkningen av den 
stora boplatsvallen A$>83:s västra del som förråd 
är korrekt, kan knappast platsen ha varit helt 
övergiven under någon längre tid på året.

Odling på Bjästamon?

Visar de 27 sädeskorn som påträffats på Bjästa
mon verkligen på att odling skett i närheten?
Det antagande är knappast orimligt med tanke 
på resultaten från tidigare gjorda pollenanalyser. 
Huttunen & Tolonen studerade material från 
det cirka tre mil nordväst om Bjästamon belägna 
Anundsjö och hittade där spår efter cerealiepollen 
daterade till cirka 2 500 f.Kr. (Huttunen & Tolo
nen 1972:9-35), och den äldsta indikationen, 
cirka 2 700 f.Kr., av odling i Norrland kommer 
från pollenanalyser vid Rudetjärn i Medelpad

(Baudou 1992:78). En hypotes är att en stabilitet 
och ett ekonomiskt överskott skapats i stenål
derns kustsamhällen baserade säljakt och fiske. 
Detta kan ha lett till en ökad grad av bofasthet. 
Och enligt Broadbent: »A certain degree of 
sedentism and economic surplus would seem to 
be aprerequisite for agriculture in these northern 
latitudes« (Broadbent 1979:197). Om odling 
skett vid Bjästamon eller någonstans i närheten 
är i dagsläget svårt att säga. Enstaka fynd av 
odlingsindikerande ogräsfröer som bland annat 
målla ska visserligen inte övertolkas, men deras 
närvaro på Bjästamon motsäger inte hypotesen 
om odling i närheten.

Spridningen av de förkolnade sädeskornen och 
ogräsfröerna från boplatsområdet tyder också på 
att fynden inte speglar något enstaka tillfälle där 
långväga importerade fröer deponerats. Detta 
verkar däremot vara fallet för Hedningahällan i 
norra Hälsingland där lokalens aparta belägen
het och inslagen av rituella verksamheter gör 
att odling på platsen är svårtänkbar. Där fram
kom över 100 sädeskorn. Dessutom påträffades 
enstaka förkolnade ogräsfröer i fyra närliggande 
anläggningar belägna i klippskrevor med goda 
förutsättningar för bevarade. En möjlighet för
utom en långväga import är att säden odlats i 
Hedningahällans omland i gynnsammare lägen. 
Schierbeck föreslår som alternativ de relativt 
närbelägna Håckstaboplatserna (Schierbeck 
1994:28, 43-44). Förutom fyndet av ett förkolnat 
sädeskorn på det tidigare nämnda Lill-Mosjön 
(Färjare & Olsson 2000) har indirekta spår som 
intryck i bränd lera påträffats på den avsevärt
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nordligare Bjurseletboplatsen i norra Västerbot
ten. Det bedöms dock där som mer troligt att 
intrycken är förhållandevis recenta och härrör 
från sentida bakugnar (Hjelmqvist & Christians- 
son 1989:2.69-270). Men faktum kvarstår ändå 
att man i Bjurselet via pollenanalyser funnit 
indikationer på kornodling runt 3500 BP, (cirka 
i 800 f.Kr.), det vill säga i senneolitikums slut
skede (Königsson 1989:133).

Sädeskornen på Bjästamon hade en stor 
spridning i rummet, de förekom inom ett cirka 
180 meter långt område i nordöst-sydvästlig 
riktning. De flesta kom från den stora boplats
vallen A983, men de hade en vid spridning även 
inom denna kontext. Huvuddelen av cerealierna 
i A983 bör kopplas till den yngre fasens hus 1. 
Dessutom fanns i den enda undersökta enmeters- 
rutan i den likaledes sent daterade boplatsvallen 
A4451 fyra sädeskorn. I övrigt fanns enstaka 
exempel i en mörkfärgning i västligaste delen av

undersökningsområdet samt i anslutning till ett 
kulturlager till den till den yngre fasen daterade 
hyddan »hus 4«. De två ospecificerade sädeskorn 
som framkom i en grop i hus 5 ger en vink om 
att förekomsten av sädeskorn inte var en nyhet 
under Bjästamons senaste stenåldersfas utan att 
en introduktion bör ha skett något tidigare. De 
fem dateringarna från hus 5 spänner mellan cirka 
2 700 till 2500 f.Kr. vilket troligen placerar de två 
sädeskornen i Bjästamons »mellanfas«.

Allt talar därför för att fynden inte visar på 
något enstaka i tid begränsat tillfälle när sädes
korn förts till platsen. Man kan snarare tolka det 
som spåren efter ett kontinuerligt, om än tämligen 
blygsamt, tillskott i ekonomin. Det är troligt att 
det funnits mindre åkrar i Bjästamons närområde. 
Frågan är naturligtvis hur man i så fall definierar 
närområdet, men inom någon kilometers avstånd 
fanns vid Nätraälvens dalgång i det inre av havs
vikarna tämligen bördiga jordar. Betydelsen denna
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Figur 64. Sädeskornens spridning inom Bjästamon. Skala 1:1 500.
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odling kan ha haft för befolkningen runt Bjäs- 
tamon låg antagligen mer på det ideologiska eller 
religiösa planet än det rent försörjningsmässiga. 
Sammantaget finns det mycket som tyder på att 
småskalig odling under denna tid kan ha prakti
serats på utvalda platser längs Norrlandskusten. 
Kanske försiggick odling så långt norr ut som 
norra Västerbotten eller ännu längre?

RUMSLIGT UTNYTTJANDE 
UNDER DE TRE FASERNA

Finns det förutom skillnaden i fyndsamman
sättning mellan de tre stenåldersfaserna på Bjäs- 
tamon också olikheter i sammansättningen av 
anläggningstyper? Och hur ska likheter eller olik
heter kunna tolkas i termer av boplatsens funk
tion under de olika epokerna? Om sammansätt
ningen är likartad bör det ses som en indikation 
på att boplatsen organiserats på ett liknande sätt 
under hela den tid som täcks in av de daterade 
kontexterna. Detta i sin tur borde innebära att 
bosättningsmönstren, alltså frågan om boplatsen 
varit bebodd under hela årscykeln eller varit en 
säsongsbunden boplats, har varit snarlik under 
perioden. Om det däremot finns olikheter bör det 
kunna tolkas som att förändringar i organisation 
och bosättningsmönster skett.

Ett problem med de olika faserna är att ytorna 
i många fall överlappar varandra. Dessutom kan 
anläggningarna som framkommit vid undersök
ningen av boplatsvallen A983 knappast ses som

representativa för boplatsytorna som sådana. Om 
man i stället studerar de områden där endast en 
fas finns representerad blir urvalet också obalan
serat, eftersom ytor där endast mellanfasen finns 
är mycket begränsade medan lämningarna från 
den yngre fasen täcker ett stort område.

Bäst uppfattning om anläggningstypernas för
delning får man om hela det område som täcks 
av en fas exklusive boplatsvallen A983 studeras. 
Generellt finns stora likheter i fördelningen. 
Andelen benkoncentrationer, gropar, mörkfärg- 
ningar och skärvstenskoncentrationer är mycket 
likartad för samtliga faser. Den största och mest 
uppenbara skillnaden är att samtliga slagplat
ser och kvartskoncentrationer tillhör den yngre 
fasen. I övrigt är kokgropar vanligare i de yngre 
kontexterna. Vid en närmare studie av resulta
ten syns dock att antalet härdar är något högre 
för de tidigare faserna. Antalet värmealstrande 
anläggningar tycks alltså ha varit tämligen kon
stant under hela Bjästamons stenålder. En tendens 
finns dock att dessa typer av anläggningar under 
den yngre stenåldersfasen generellt varit djupare 
nedgrävda.

Det är alltså möjligt att i anläggningssprid- 
ningen se argument för att boplatsen organiserats 
på ett likartat sätt under hela den tid som Bjäs- 
tamon beboddes under stenåldern. Boplatsval
larnas datering visar också att större strukturer 
sannolikt funnits på platsen under en period av 
kanske så lång tid som 600-700 år. Om lokalen 
organiserats på i princip samma sätt under denna

Tabell 13. Fördelning av anläggningstyper för de tre kronologiska stenåldersfaserna i procent. 
Sammansättningen presenteras uträknad på tre olika sätt: 1) Samtliga anläggningar inom fasens område. 
2) Området exklusive ytan för A983. 3) Områden där endast en fas fanns representerad.

Faser Antal
anläggningar

Benkon
centration

Grop Härd Kokgrop
färgning

Skärvstens-
koncentration

Kvartskoncen
tration/Slagplats

Stolphål övrigt

Äldre, hela området 210 12,3 22,3 15,6 7,1 8,5 23,7 0 7,1 3,4

Mellan, hela området 134 14,8 24,4 12,6 4,5 9,6 20,7 0 9,6 3,8

Yngre, hela området 274 11,3 19 9,9 8 11,7 20,4 4,8 9,5 5,4

Äldre, utan A983 181 14,3 19,8 15,9 7,7 8,8 27,5 0 3,8 2,2

Mellan, utan A983 107 18,6 20,7 12,6 5,4 10,8 25,2 0 5,4 1,3

Yngre, utan A983 205 13,7 15,6 11,7 10,7 12,2 23,4 5,8 2 4,9

Enbart äldre 77 10,4 14'3 18,2 7,8 9,1 32,5 0 3,9 3,8

Enbart mellan 33 27,3 9,1 3 6,1 3 51,5 0 0 0

Enbart yngre 131 15,3 13,7 9,9 13,7 11,5 19,8 9,9 0 6.2
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Figur 65. Hus och hyddor, olika områden och företeelser i relation till fas.

långa period borde detta innebära att platsen hela 
tiden i stort sett haft samma funktion.

Husens succession över ytorna

Som tidigare har beskrivits måste Bjästamon ses 
som en mycket strukturerad lokal, vilket bör visa 
på att boplatsen varit väl organiserad och att 
denna organisation varit likartad under en mycket 
lång tid. Under större delen av den tid som män
niskor visats inom det område som undersökts 
har sannolikt någon form av huskonstruktion 
funnits på platsen. Det är rimligt att boplatsen 
organiserats med husen som nav. Troligen har 
nästan alla aktiviteter som efterlämnat materiella 
spår, som matlagning, beredning av skinn och 
kött, förvaring av mat och så vidare utförts på 
särskilda platser vars lokalisering huvudsakligen 
bestämts av om aktiviteten ansetts lämplig att 
utföra nära eller längre ifrån bostaden. Den kan
ske viktigaste faktorn här bör ha att göra med 
årstiden, under vintern var säkerligen en stor del 
av aktiviteterna lokaliserade inomhus. Under de 
varmare årstiderna kunde samma sysslor utföras 
ute i ljuset. Naturligtvis har också andra viktiga 
förhållanden spelat in, kanske främst närheten 
till vatten, i form av rinnande dricksvatten eller 
havsstranden. De två sistnämnda faktorerna, i 
kombination med ett gynnsamt mikroklimat i 
form av ett någorlunda skyddat läge för vinden, 
är å sin sida av avgörande betydelse för var husen 
kommer att uppföras.

Om de I4C-dateringar som gjorts från de olika 
huskontexterna granskas närmare i ett diagram 
tyder mycket på att det går att se hur husen suc

cessivt efterträder varandra. Dateringarna över
lappar varandra i flera fall vilket kan tolkas som 
att det ofta stått åtminstone två hus samtidigt 
på platsen. Om dessa resultat kopplas till husens 
spridning över ytan är det möjligt att konstruera 
en hypotes över hur de större husen, represente
rade av boplatsvallarna, stegvis efterträder var
andra. Denna modell har stöd av åtminstone ett 
I4C-prov per hus, med undantag av boplatsvallen 
A4235, som ligger cirka 35 meter norr om under
sökningsområdet. A4235 är belägen norr om ett 
till mellanneolitikum daterat område och är den 
högst belägna boplatsvallen. Närheten till det 
mellanneolitiska området och den generella ten
densen att de högre belägna lämningarna tillhör 
äldre faser gör att det finns anledning att anta att 
denna boplatsvall är den äldsta huskonstruktio
nen på Bjästamon.

Modellen visar en gradvis flyttning från rela
tivt högre nivåer på som mest 61 meter över 
havet till de lägst belägna boplatsvallarna ome
delbart söder om undersökningsområdet på drygt 
53 meter över havet. Det är alltså sannolikt att 
strandförskjutningen spelat en roll för hur bebyg
gelsen under århundradena runt 2 800-2 200 
f.Kr. flyttats om.

Som tidigare nämnts har husen inte legat 
direkt vid stranden, men det är ingen tvekan om 
att omflyttningsmönstret vid Bjästamon visar att 
det hos människorna funnits en uppfattning om 
ett idealiskt avstånd till stranden, vilket bör ha 
rört sig kring omkring 30-100 meter. Det före
faller som att husen under den äldre fasen legat 
något närmare stranden medan avståndet varit 
större längre fram i tiden (Spång denna volym).
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Figur 66. Förslag till boplatsvallarnas succession över Bjästamon. Skala 1:1 500.
Hus/boplatsvall

Husen som nav i den goda ordningen

De olika anläggningarnas läge i förhållande till 
husen i kombination med spridningen av fynd ger 
oss en möjlighet att se spåren efter olika aktivite
ter. Somliga områden utmärks av att de utnyttjats 
intensivt, medan spridningen av fynd och anlägg
ningar, liksom de markkemiska karteringarna (se 
Engelmark m.fl. 2004) ibland också visar på ytor 
som inte använts i någon omfattande grad.

På ett mer övergripande plan kan ändå struk
turerna förklaras. Hur nära bostaden har man 
velat placera olika typer av avfall? Var har man 
haft sina förråd? Var har man lagat sin mat och 
sysslat med andra värmekrävande aktiviteter?
Var har man tillverkat sina stenredskap? Var har 
man begravt sina döda?

Aktivitetsområden och tomrum

Redan vid en första betraktelse över fynd- och 
anläggningsspridningen nära husen syns ett tyd

ligt mönster. Ytorna norr om husen, med andra 
ord de områden som varit vända från havet, har 
varit förhållandevis tomma på spår efter aktivi
teter. Människorna verkar ha utfört det mesta av 
sina sysslor mot söder. Man kan också anta att 
spridningen talar för att det inte setts som något 
stort problem att denna sida varit exponerad mot 
havet och vinden. Kanske kan detta vara ett argu
ment för att platsen inte varit så extremt expo
nerad. Har en trädridå skyddat boplatsområdet? 
Möjligen kan även andra faktorer än de rent 
praktiska ha bidragit till det mönster som visar 
att det varit åt söder man valt att vistas.

Men kan man verkligen tolka tomrummen 
på norra sidorna om husen som platser som 
inte utnyttjats i någon högre grad? Det kan ju 
tänkas att människorna där gjort annat som 
inte avsatt några större materiella spår. Av de 
markkemiska analyser som fosfatkartering och 
MS-analyser som gjorts framgår dock tydligt att 
sysslor som avsätter dessa typer av spår skett
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Figur 67. Soporna. Skala 1:1 SOO.
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söder om husen (Engelmark m.fl. 2004). Till viss 
del kan områdena söder om husen fungerat som 
»gårdsplaner«, medan de norra sidorna använts 
i mindre grad och då för vissa aktiviteter som av 
någon anledning varit mer lämpade att utföra på 
en mer avskiljd plats. Exempel på sådana sysslor 
skulle kunna vara stenbearbetning som efter
lämnar vassa avslag. Annat avfall, vad vi skulle 
kunna beteckna som sopor, skulle man med 
dagens synsätt tycka vara lämpligt att deponera 
på platser där man vistas i mindre grad. Detta 
gäller dock definitivt inte på Bjästamon där stora 
mängder avfall inte bara fanns söder om husen 
utan också vid dem.

Soporna. Avfallet är inte slumpmässigt placerat. 
Direkt söder om hus 1 finns exempelvis omedel
bart väster om en tänkt ingång ett kulturlager 
vilket går att tolka som en avfallsgrop. Elär 
har en svacka fyllts ut där i ett tidigare skede 
den mellanneolitiska runda nedgrävda hyddan

hus 2 varit belägen. Svackan har uppenbarligen 
»återanvänts« och då fungerat som en grop där 
avfall från hushållet har kunnat kastas. Avfalls
hanteringen i anslutning till husen vittnar om 
ett förhållande till »sopor« där man velat skapa 
en god ordning, även om det med vårt moderna 
betraktelsesätt knappast kan ses som att man 
»hållit rent«.

I Torbjörn Elolbacks artikel (denna volym) 
som behandlar boplatsvallen A983 kan förkla
ringen till avfallsdepositionerna runt huset vara 
att det under vintern varit svårt att på något 
annat sätt ha en »ordnad« avfallshantering. Snö
täcket och den tjälfrusna marken kan ha gjort det 
omöjligt att lokalisera gropar eller att gräva nya 
(Elolback denna volym).

Förutom i anslutning till husen är »soporna« 
främst synliga i de väldefinierade benkoncentra
tionerna. Benkoncentrationerna var som tidigare 
beskrivits av olika typer, här finns djupare gropar 
och tunna linser eller lager. Avfall har naturligtvis
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också lagts ned i några av de anläggningar som 
registrerats som gropar. Med tanke på den stora 
mängd brända ben som fanns på lokalen kan det 
vara meningsfullt att förutsätta att de anlägg
ningar som registrerats som gropar och innehåller 
större mängder brända ben speglar en använd
ning som avfallsgrop. Detta gäller måhända inte 
för de större groparna i den stora boplatsvallen 
A983 där fyndlagren i allmänhet är mycket rika 
på ben. Dessa gropar kan istället tolkas som för- 
varingsgropar.

Förråden. Större gropar som skulle kunna ha 
använts till förvaring, här definierade som an
läggningar med en area över en kvadratmeter, 
återfinns till mycket stor del i eller i nära anslut
ning till husen. Antalet stora gropar på större 
avstånd från husen är synnerligen få, och några 
av dem har fungerat i samband med andra 
aktiviteter, som exempelvis en grop som ingår

i konstruktionen för graven i undersökningens 
nordvästligaste del. »Förvaringsgroparnas« 
koncentration till närheten av huskontexterna 
avviker starkt från spridningsbilden för de övriga 
anläggningarna. Det tycks som om man velat 
lägga upp lager av exempelvis mat i direkt anslut
ning till där man bodde. Det är naturligtvis möj
ligt att lagring också kan ha skett på ställningar 
och dylikt, men även dessa bör ha placerats nära 
boendet. Människorna på Bjästamon kände tro
ligen ett behov att ha nära uppsikt över sådant 
man valt att lagra.

Eldandet. Härdar finns i delar av de större lång
sträckta strukturerna hus 1, hus 3 och hus 5. 
Särskilt tydlig är bilden i det den yngre fasens hus 
i där husets östra del innehåller tre centralt pla
cerade härdar medan den västra delen helt saknar 
dem. Huset kan bland annat med ledning av här
darnas placering delas in i en förrådsdel i väster

X 7012100 -f-

A23134
A4451

#
A4235

A23159

A23031

Hus 3

9

Figur 68. Förråden. Skala 1:1 500.
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och en bostadsdel i väster. Ingen tydlig härd fanns 
i den rundade hyddan hus 4, men den ganska 
stora mängden skärvsten i och omkring hyddan 
talar för att man även här ordnat för värmeför
sörjningen. Större härdar och kokgropar har 
huvudsakligen legat på ett avstånd av åtminstone 
tio meter eller mer till husen. Man har kanske 
tagit hänsyn till brandfaran och att kraftigare eld
ning måste äga rum inom ett skyddsavstånd från 
bebyggelsen. Sådana förhållanden finns noterade 
på olika platser, till exempel på bronsåldersbo- 
platsen Skamlebaek i Danmark, där storleken på 
härdar och kokgropar varierade med avståndet 
till husen. De största skärvstensgroparna låg så 
långt bort som 40 meter från byggnaderna (Nor
berg 1996:8; Lomborg 1977:127).

Tillverkningen av stenredskap. Det kan tyckas 
märkligt att de identifierade slagplatserna, dum
parna av slaget material och depåerna av slagen

sten samtliga verkar tillhöra lokalens senare sten- 
åldersfas. Majoriteten av dessa kontexter innehål
ler visserligen kvarts, ett material som tydligt tycks 
ha föredragits under lokalens senneolitiska skede. 
Varför spåren efter stenhantverk i form av tydligt 
avgränsade kontexter är så svårfångade under 
boplatsområdets tidigare delar kan ha att göra 
med att mängden redskap av lokala material som 
kvarts också är tämligen liten i de tidigare faserna.

I analyserna av Bjästamon har som tidigare 
nämnts att de väl definierade koncentrationerna 
av slaget stenmaterial delats in i tre olika typer 
utifrån tolkningar av hur de tillkommit. Typerna 
är: slagplatser in situ som direkt speglar platsen 
där bearbetningen skett, »dumpar« där material 
från en slagplats samlats upp och deponerats på 
en annan plats samt depåer av utvalt material. 
Depåerna ligger, med ett undantag, alltid inuti 
hus. Den enda anläggning som också tolkats som 
depå men ligger utanför husen är en deposition

#
A4235

Figur 69. Eldandet. Skala 1:1 S00.
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Figur 70. Tillverkning av stenredskap. Skala 1:1 500.
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av råmaterial till kvartsskrapor belägen ungefär 
13 meter nordöst om hus 1.

De kontexter som snarare setts som »dumpar« 
verkar ha legat på ett avsiktligt långt avstånd 
från husen, som närmast cirka tio meter. Om 
tolkningen av dessa stenansamlingar är rätt är det 
rimligt att man valt att placera »dumpen« på en 
plats där risken var liten att någon skulle trampa 
på den. Med andra ord avskiljt från de mest 
intensivt använda områdena på boplatsområdet.

Av slagplatserna låg alla utom en långt från 
husen. Den slagplats som utgör undantaget, inne
höll större avslag av tuffit, och låg omedelbart 
sydväst om hus 1. Materialet här är det samma 
som finns i en deposition i ett stolphål inne i 
huset. Övriga slagplatser låg liksom »dumparna« 
på ett visst avstånd från husen, minst 20 meter. 
Vid undersökningen av två av dessa kontexter 
framkom, på olika sätt, tecken på att kvarts- 
slagningen kan ha skett inne i eller i anslutning 
till någon mindre konstruktion. Redan i fältsi

tuationen när slagplatsen A3339 undersöktes 
konstaterades att fyndspridningen uppvisade en 
väggeffekt (Gustafsson m.fl. 2001:30-32). Om 
bearbetningen här skett i eller omedelbart utanför 
någon konstruktion, exempelvis ett vindskydd, är 
dock mycket svårt att säga.

Ett annat fall som kan visa på liknande för
hållanden men där indicierna ser ut på ett annat 
sätt är slagplatsen A125784. Den överlagrar ett 
cirka 1,5 meter i diameter stort lager med talrika 
fynd av keramik av fast gods och hasselnötskal. 
Genom detta lager hade en grop, som kan tolkas 
som ett snedställt stolphål, grävts. Hasselnötskal 
från lagret bestämmer kontexten till 3905 ±30 
BP motsvarande cirka 2350 f.Kr., vilket är exakt 
samtida med anläggandet av den yngre fasens 
hus i. Några tydliga väggeffekter var inte synliga 
på slagplatsen, om inte det faktum att det slagna 
materialets spridning upphörde tvärt åt väster 
kan ses som ett sådant tecken. Det är mycket 
märkligt att slagplatsen överlagrar det fyndfö-

102



rande lagret och det eventuella stolphålet, i syn
nerhet som de omgivande lagren är mycket fynd
fattiga. Det tycks som om lagret varit beläget i ett 
område som brukats mycket sporadiskt. Marke- 
miska prov från detta lager visar på mycket höga 
fosfatvärden, över i ooo P°, vilket kan jämföras 
med låga värden, 65 P°, strax utanför. Generellt 
förefaller dessutom de omgivande ytorna mer 
höra till boplatsens tidigare faser, medan det 
fyndförande lagret som tidigare nämnts ligger 
tidigt i Bjästamons senaste stenåldersfas. Att två 
aktiviteter av så olika slag skett på samma punkt 
under en relativt kort tidsrymd är osannolikt. 
Snarare är det mer troligt att man valt att loka
lisera slagplatsen utifrån en relation till något 
som redan funnits klart synligt i boplatsområdet. 
Det kan innebära att slagplatsen använts i eller i 
anslutning till en särskild, från övriga aktiviteter 
något avskiljd konstruktion, sannolikt en mindre 
hydda. Denna konstruktion bör ha varit av en 
mer beständig typ än det eventuella vindskyddet 
vid A3 3 3 9. Stratigrafiskt kan slagplatsen ses som

ett utryck för det sista som gjordes vid denna 
hydda innan den övergavs.

Utifrån slagplatsernas spridning är det möj
ligt att formulera hypotesen att »den goda ord
ningen« på boplatsen, åtminstone beträffande 
lämningarna efter redskapstillverkningen, beror 
på att sådana sysslor kan ha skötts i mindre tält, 
vindskydd eller till och med hyddor vilka varit 
placerade på ett lämpligt avstånd från husen där 
man bodde.

Platån - en strandbunden 
fångst- och fiskeplats

På nivåer som är mellan tre till tio meter lägre än 
de mer centrala delarna av Bjästamon låg längst i 
nordöst den från andra ytor helt avskurna platån. 
Denna var belägen mellan två kraftiga sluttningar 
mot nordöst, och här återfanns också på 48,3 
meter över havet den lägsta daterade kontexten 
inom lokalen. Anläggningen är en skärvstenskon- 
centration, A56718, som genom brända sälben

Figur 71. Översikt över platån. Foto: Henrik Runeson.
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Figur 72. Spridningen av anläggningar på platån. Skala 1:500.
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kunnat '4C-dateras till cirka z 300 f.Kr. Detta 
bevisar att strandlinjen under Bjästamons sista 
stenåldersfas, runt 2300-2200 f.Kr., legat på 
högst 48 meter över havet. På platån påträffades 
förutom brända ben också keramik av fast gods, 
slagen kvarts och kvartsit samt två pilspetsar 
med urnupen bas. Med tanke på ytans tämligen 
avgränsade och utsatta läge för väder och vind är 
det inte rimligt att tolka lämningarna som rester 
efter bostäder. Det bör istället snarare ha varit 
en aktivitetsyta kopplad till det strandnära läget. 
Det ganska magra fyndmaterialet och de enstaka 
anläggningarna pekar också i denna riktning. 
Något förvånande är dock att fiskben är mycket 
ovanliga i detta område som nästan helt domine
ras av sälben.

Det osteologiska materialet består av brända 
ben, vilket skulle kunna visa på mat bereits och

att man har hanterat avfall på platsen. Intres
sant i sammanhanget är att en krukskärva, vil
ken analyserats av ceramologiska laboratoriet i 
Lund, innehöll en så grov magring att den kan 
bedömas ha fungerat som ett kokkärl (Brorsson 
2006:5). Det är trots att fiskbenen är sällsynta, 
mycket troligt att man här landat fångster av 
fisk och säl och rensat fisken på plats. Spåren av 
härdar och att man deponerat bränt matavfall på 
ytan visar att aktiviteterna på ytan dock har varit 
mer differentierade.

Eftersom platån ligger på ett avstånd av cirka 
400 meter från de centrala delarna av undersök
ningsområdet är det mer troligt att lämningarna 
anknyter till de numera nästan helt borttagna 
boplatserna RAÄ 321 och RAÄ 320 som ligger 
100-250 meter söder om platån. Enligt inven- 
teringsuppgifterna fanns på dessa lokaler, vilka
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låg på nivåer mellan 47 och 60 meter, keramik 
magrad med kvarts, asbestkeramik, kvart- 
sitavslag och brända ben (Pettersson 1981:52). 
Fyndmaterialet från dessa boplatser tyder på en 
samtidighet med övriga Bjästamon, även om det 
är möjligt att den något lägre belägna RAÄ 320 
har en tonvikt mot Bjästamons senaste dateringar 
eller till och med i tid är något hundratal år 
yngre. I vilket fall som helst så visar fynden från 
platån att de mest intensivt utnyttjade områdena 
på Bjästamon inte kan ha varit strandbundna 
eftersom många av lämningarna är samtida med 
anläggningarna på platån.

Rituella aktiviteter?

Inom undersökningsområdet påträffades vid de 
mer centrala delarna av boplatskomplexet spåren 
efter forntida verksamheter tätt eller åtminstone 
på relativt kort avstånd från varandra. Andra 
områden, främst inom ytans östra del innehöll 
bara sporadiska nedslag, främst utmärkta av 
enstaka härdar och spridda skärvstenar. Det är 
problematiskt att tolka dessa mindre, närapå 
fyndtomma, ytor. De få fynd som påträffats är 
inte möjliga att placera kronologiskt, men ett 
I4C-prov från en av härdarna, daterades till cirka 
2 600 f.Kr., det vill säga senare delen av den äldre 
fasen. Liknande dateringar finns till exempel för 
hus 3 som ligger 175 meter sydväst om härden. 
Trots samtidigheten är det inte självklart att 
ytorna i runt härden har ett direkt samband med 
exempelvis hus 3. Det är lika möjligt, eller kanske 
snarare mer troligt, att denna härd hör samman 
med den ungefär 100 meter åt sydöst belägna 
fornlämningen RAÄ 321, som numera till allra 
största delen är bortschaktad för ett större grus
tag. Om det där funnits några neolitiska hus 
kommer vi tyvärr aldrig att få veta.

De små avskilda aktivitetsytorna skulle 
hypotetiskt också kunna vara lämningar efter 
korta besök ingående i ett mobilt mönster där 
platsen utnyttjats under mycket kort tid. Det 
som talar mot detta är att dateringarna på de 
centrala delarna av boplatsområdet tyder på att 
en kontinuitet funnits på platsen under hela den 
senare delen av neolitikum. Det framstår som 
mer troligt att vi här ser spår efter verksamhe
ter som skett på ett medvetet långt avstånd från

bostaden. Området i öster är beläget på tämligen 
höga nivåer över havet, runt 60 meter, och med 
tanke på dateringen av härden är det inte möjligt 
att aktivitetsytan legat vid stranden, utan sna
rare högre uppdraget än de eventuella hus som 
området skulle kunna ha samband med. De flesta 
dateringar liknande härdens ligger inom det cen
trala boplatsområdet på nivåer runt 56 och 57 
meter över havet. Motsvarigheter till bebyggelsen 
i huvudområdet av undersökningsytan kan finnas 
på liknande höjder över havet närmare det glesare 
området. Anslutande delar till boplatsen RAÄ 
321 är klart tänkbart som ett sådant centrum.

Möjligen kan några av de i förhållande till 
bostäderna uppdragna små aktivitetsområdena 
ha liknande funktioner som den yta med enstaka 
härdar där graven påträffades. Det är inte otänk
bart att för arkeologer svårupptäckta gravar, 
antagligen dåligt bevarade och utan någon över
liggande stenmarkering, funnits i anslutning till 
dessa ytor.

Graven kunde via förkolnade trärester dateras 
till cirka 2 700 f.Kr., det vill säga till boplatsområ
dets äldre fas (Holback m.fl. 2004:23-24). Efter 
denna upptäckt fanns det anledning att på nytt 
granska delar av dokumentationen för de under 
tidigare säsonger undersökta anläggningarna. En 
av dessa, som först tolkades som ett djupt mycket 
kraftigt stenskott stolphål uppvisade en stor lik
het med den brunnsliknande konstruktionen i 
graven. Den omtolkade anläggningen kan också 
ha utgjort en del av en grav.

Det bör alltså åtminstone funnits två gravar 
i eller i anslutning till boplatsområdet vid Bjästa
mon. Med största säkerhet rör det sig om betydligt 
fler. Om exempelvis »överbyggnaderna« i form av 
de brunnsliknande konstruktionerna snarare varit 
ett undantag än en regel, skulle gravar vara synner
ligen svåra att upptäcka i sanden på Bjästamon.

Om man utgår från de två ovannämnda exem
plen finns likheter beträffande de ytor där de 
påträffats. Den säkerställda graven låg på en yta 
väl skild från övriga boplatsaktiviteter, cirka 60 
meter norr om de tre kopplade boplatsvallarna, 
där dateringarna tillhör Bjästamons äldre fas och 
ungefär 40 meter nordöst om den ej undersökta 
boplatsvallen A4235. Den möjliga graven låg på 
liknande avstånd från husen. Ett gemensamt drag 
på de ytor där gravarna framkom var att det norr
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om dem fanns anläggningar som härdar, kokgro
par och skärvstenskoncentrationer. Det är möjligt 
att några av dessa anläggningar har ett rituellt 
samband med gravarna. Delar av den säkra gra
ven överlagrades av en härd, vilket kan betyda att 
en eld tändes efter att graven skottats igen. Men 
det är naturligtvis möjligt att härden är något 
yngre och att det faktum att den överlagrar gra
ven bara är en slump (se Lindholm denna volym).

Det verkar som att man valt att begrava sina 
döda på ett visst avstånd från bostaden, kanske 
runt 50 meter. Men andra aktiviteter har också 
utförts i närheten. Om dessa aktiviteter har haft 
rituell betydelse och då haft en direkt förbindelse 
med gravarna är dock en öppen fråga.

OLIKA TYPER AV AKTIVITETSYTOR

Om de olika typer av områden som tidigare 
beskrivits relateras till varandra är det möjligt att 
ställa en hypotes om vilken betydelse de har haft 
inom bosättningarnas organisation. Man skulle 
kunna se det som att varje bosättning på den 
svagt sluttande åsen vid Bjästamon kan ha haft 
tre huvudsakliga områden för aktiviteter:

1. Verksamheter i anslutning till stranden. I 
undersökningsområdet finns här ett exempel 
i form av ytan vid platån längst i nordöst.
De strandnära aktiviteterna bör ha innefattat 
bärgning av fångster av säl och fisk, styckning 
och rensning av dessa fångster, förvarande av 
båtar eller kanoter och av vissa fångstredskap. 
I det arkeologiska källmaterialet kan vi se att 
härdar funnits och via de brända djurbenen 
att man till viss del tillrett säl på platsen. Här 
fanns märkligt nog mycket få fiskben, endast 
sex stycken, varav ett kunde bestämmas som 
abborre. Fynd av keramik visar att man haft 
ett visst behov av förvaring och kokning på 
platsen. Det är knappast sannolikt att man 
bott på dessa platser. Det förefaller man sna
rare ha gjort i mer uppdragna lägen.

2. Central boplatsyta uppdragen från stranden.
På ett avstånd av 30-100 meter eller mer från 
strandaktiviteterna har den centrala boplatsy
tan legat. Här har man bott. I närheten av 
husen har en stor variation av sysslor utförts, 
i princip allt som inte av någon bestämd, san
nolikt oftast praktisk, anledning setts som 
lämpligare att uträtta exempelvis vid stranden.

Strandbundna särskilda aktiviteter 
Egentlig »boplats«
Avskilda mindre ytor. Rituella aktiviteter?

Figur 73. Schematisk bild av hur olika typer av ytor kan ha för
hållit sig till varandra runt Bjästamon. Vid stranden finns ytor av
typ 1 (fiske- och fångstplatser), längre in från stranden ligger de centrala boplatsytorna (ytor av typ 2) och 
skilt från dessa finns mindre separata ytor som bland annat kan ha haft rituella betydelser (ytor av typ 3).
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3. Specialiserade aktivitetsytor långt uppdragna 
från stranden, bland annat med gravar? Mellan 
50 och drygt 100 meter längre upp från den 
centrala boplatsytan har mindre ytor funnits 
där mer specialiserade verksamheter i samband 
med eldning förekommit. Att vi på en sådan 
yta påträffat en grav skulle kunna tyda på att 
dessa områden haft rituella betydelser.

Indelningens konsekvenser

Denna indelning skulle kunna gälla i områden 
som topografiskt visar likheter med Bjästamon. 
Helt tydligt finns också bosättningar i något 
annorlunda lägen, som exempelvis det betydligt 
brantare belägna Kornsjövägen (Lindqvist a 
denna volym). Även här är det i och för sig möj
ligt att mönstret också kan ha varit jämförligt, 
men på grund av den skarpare topografin, och 
kanske också det i en grund smal vik mer skyd
dade läget, förefaller det som att bostäderna 
legat närmare stranden, kanske på ett avstånd 
av endast 30 meter eller mindre. Huruvida några 
indragna ytor med spår efter mer rituellt beting
ade aktiviteter kan ha funnits längre upp i slutt
ningen går dock inte att uttala sig om. De tycks 
hur som helst inte funnits några sådana områden 
inom exploateringsområdet.

En stor mängd fornlämningar av stenålders
karaktär finns registrerade i anslutning till den så 
kallade Skorpedsåsen, den geologiska formation 
där också Bjästamon är belägen. Traditionellt 
skulle de kunna tolkas och dateras utifrån strand
linjekurvor där lämningarnas ålder tilltar med 
höjden över havet. I detta resonemang ligger 
implicit att lämningarna bör representera spåren 
efter människor som levt i ett mobilt årtidsbundet 
bosättningsmönster där man valt att vistas på 
platser under den tid som varit optimalt ur för
sörj ningssynpunkt.

På Bjästamon ser vi ytor med lämningar som 
är snarlika varandra men där helt olika typer av 
aktiviteter sannolikt utförts. Av de tre föreslagna 
aktivitetsområdena är det bara ett som är strand- 
bundet: fiske- och fångstplatsen. Ytterligare en 
komplikation är att platserna har en lång använd
ningstid och att en anpassning till den vikande 
stranden under tidens lopp har gjorts. Fiske- och 
fångstplatserna följer naturligtvis vattenlinjen men

det är som tidigare nämnts också tydligt att de 
centrala boplatsområdena legat på ett bekvämlig- 
hetsavstånd från de strandbundna aktiviteterna.
De små isolerade ytorna med bland annat härdar 
kommer då i sin tur att anpassas till de centrala 
boplatsytorna. Om ett område utnyttjas på detta 
sätt under flera hundratals år kommer ibland olika 
epokers bosättningsmönster att överlappa varan
dra. Men »tack vare« den snabba landhöjningen 
kommer regeln snarare vara att förhållandevis få 
överlappningar i själva verket sker. Detta i sin tur 
gör att rumsliga analyser underlättas och att för
utsättningarna för att urskilja olika sådana ytty- 
per just inom den extrema landhöjningens Höga 
kusten-område kan sägas vara optimala.

Om mindre undersökningar ska göras i de 
komplicerade miljöer där agglomerationer av 
stenålderslokaler finns är det viktigt att försöka 
se undersökningsresultaten i ett större perspektiv 
än att bara tolka den grävda ytan. Vad represen
terar egentligen resultaten, delar av strandbundna 
platser, boplatsområden eller mindre nedslag med 
spår efter aktiviteter av mer begränsad art? Detta 
kan i praktiken vara frågor som är svårare att 
svara på än vad man skulle kunna tro. Eftersom 
de boplatskomplex som här beskrivits är så vid
sträckta och i sin tur består av, åtminstone beträf
fande boplatsområdenas centrala delar, tämligen 
stora områden, kommer det i de flesta fall inte 
vara möjligt att få någon komplett bild av den 
forntida boplatsmiljön.

Rent antikvariskt kan det också vara proble
matiskt med denna typ av storskaliga lämningar. 
De stenåldersboplatser som registrerats kan 
naturligtvis vara av vilken som helst av de här 
beskrivna yttyperna. I teorin skulle de betraktas 
som åtminstone tre separata fornlämningar. Där
för är det sannolikt fruktbart att se täta agglome
rationer av »stenålders boplatser« belägna i när
besläktade topografiska områden och på liknande 
nivåer över havet som Bjästamon som miljöer 
med spår efter ett komplext utnyttjande av när
området till ett hem.

Sett i en än större skala förefaller det också 
som att man vid dessa förtätningar av fornläm
ningar kan se resterna efter ett samhälle där nära 
grannar tillsammans ingått i en större social 
grupp. Sådana grupper av människor kan ha 
bebott strategiskt belägna områden längs kusten.

107



För Bjästamon, som utan tvekan varit synnerligen 
strategiskt beläget, skulle detta område kunna 
innefatta den inre vik som idag utgör Nätraälvens 
nedre lopp, vilket också skulle innefatta boplat
sen vid Mjäla. Här fanns dessutom också i den 
dalgång där i nutiden den smala Skrike- och Ate- 
sjön ligger ett sund som ledde fram mot en flera 
mil djupt inskuren vik vid dagens Moälven. Man 
kan med fog säga att Bjästamon en gång låg längs 
vad som måste ha varit en mycket viktig kommu
nikationsled, i princip längs den sena stenålderns 
norrländska kustväg. Dess moderna motsvarig
het, nutidens E4, ligger förresten bara drygt en 
kilometer nedanför Bjästamon.

Intressant i sammanhanget är Lundbergs tolk
ning av lokalen vid Kornsjövägen som ett »hamn
läge« (Lundberg denna volym). I det system av 
olika aktivitetsytor som tidigare diskuterats skulle 
man kunna se Kornsjövägen som en strandbun
den aktivitetslokal av en högre dignitet än till 
exempel Bjästamons platå. Har de mer långväga 
resorna som man uppenbarligen måste ha gjort 
haft sin startpunkt på Kornsjövägen? Kanske har 
större båtar, av en typ som vi kan se avbildade på 
ristningarna vid Nämforsen, där tiotals beman- 
ningsstreck indikerar ganska stora besättningar 
legat uppdragna på stranden vid lokalen vid 
Kornsjövägen. Båtarna kan ha tillverkats, sjö
satts och underhållits på platsen. Med tanke på 
den stora investeringen av arbete och underhåll 
liksom antalet personer i »besättningarna« är det 
troligt att det krävts fler människor än vad som 
kunde uppbringas från en enda bebyggelseenhet. 
Hamnläget skulle därför ha kunnat utnyttjas 
gemensamt av en större social grupp, kanske just 
det »grannsamhälle« som bebodde området vid 
Nätraåns utlopp.

STABILA MÖNSTER OCH 
FÖRÄNDRINGAR

Det övergripande syftet med att undersöka de 
rumsliga strukturerna är att vi vill få stoff till att 
tolka vad som hände på platsen under den tid 
den beboddes. Om alla de spår av människors 
verksamheter som behandlats i denna artikel slut
ligen skall användas för sådana tolkningar träder 
en bild av ett välordnat och organiserat samhälle 
fram. Tack vare att det har varit möjligt att göra

en kronologisk indelning av aktivitetsytor och 
hus går det om man jämför vad som utmärker de 
tidigare faserna med de senare se vissa drag som 
varit konstanta, men också annat som förändrats 
med tiden. Det finns alltså en möjlighet att se på 
vilket sätt detta mellannorrländska kustsamhälle 
utvecklats. Och med tanke på att så få under
sökningar genomförts i regionen kan det finnas 
anledning att göra generaliseringar utifrån Bjästa
mon som exempel.

Stabila mönster - den goda ordningen

Vad som är mest slående i spridningen av anlägg
ningar och fynd är den »goda ordningen« vilken 
under tidens gång tycks vara konstant. Förhål
landet mellan olika anläggningstyper under de 
tre stenåldersfaserna på Bjästamon är mycket 
snarlikt. Det verkar som att det liknande sät
tet att organisera sig återspeglas i ett tämligen 
konstant »inventarium« av anläggningar. Platser 
där förråd, avfallsdepositioner, eldstäder av olika 
slag har anlagts har funnits och i ungefär likar
tade proportioner. Undantaget är att de tydliga 
ställen där redskapstillverkning skett, det vill 
säga slagplatserna, bara finns representerade från 
den senare fasen.

Det är tydligt att man då ett hus slutligen 
skulle överges valde att placera det gamla husets 
ersättare i ett läge som justerats till den vikande 
strandlinjen. Detta innebär att det inbyggt i den 
»goda ordningen« också funnits en strävan att 
bebyggelsen skulle anpassas till var stranden låg, 
eller snarare till de aktiviteter som utfördes där.
På Bjästamon har endast en av ytorna kunnat ses 
som ett sådant fiske- och fångstläger, men det är 
mycket troligt att flera sådana lokaler ligger på 
lägre nivåer än huvuddelen av undersökningsom
rådet. Man kan alltså säga att föreställningarna 
om hur en boplatsmiljö skulle organiseras var 
mycket detaljerade. Det är rent av möjligt att 
påstå att det handlar om »sega strukturer« i 
folkets förhållande till rummet.

I stort sett måste också näringsfånget ha varit 
detsamma under lång tid. Säljakten har uppen
barligen varit mycket central i människornas 
liv. Eftersom både vikare och grönlandssäl finns 
bör jakten ha skett året runt. En tendens finns 
att grönlandssälen förlorat i betydelse under den
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yngre fasen, även om den fortfarande jagats. 
Resten av det osteologiska materialet, som fisken 
och pälsdjuren, visar också att inga stora föränd
ringar skett i fråga om jakten och fisket under 
Bjästamons stenåldersfas.

Benen har också i samband med det arkeo- 
botaniska materialet gett goda indikationer på 
att Bjästamon varit en året-runt boplats. Detta 
innebär dock definitivt inte att mängden män
niskor på platsen hela tiden varit konstant, under 
vissa tider på året kan mer eller mindre stora 
delar av befolkningen ha vistats på andra stäl
len. Jaktexpeditioner, »handelsfärder« och större 
sociala sammankomster kan ha gjort att platsen 
ibland befolkats av en betydligt mindre grupp, 
och under enstaka tillfällen, under kortare tider, 
kanske varit helt övergiven.

Förändringar och nya uttryck

Det är alltså klart att många aspekter av hur livet 
tett sig varit mycket likartade under de kanske 
600-700 år som människorna bebodde Bjästa
mon. De mer övergripande rumsliga mönstren 
ändras inte på något tydligt sätt, med andra 
ord består »goda ordningen«. Men vilka för
ändringar kan vi se spåren av i det arkeologiska 
materialet? Och vad kan dessa i så fall ha haft 
för betydelse för hur folket uppfattat sig själva? 
Vilka de en gång har varit i förhållande till vilka 
de blivit och deras relationer till andra människor 
på andra platser?

En tydlig skillnad mellan Bjästamons tidigare 
och senare faser är att ytorna under de äldre ske
dena innehåller synnerligen små mängder kera
mik, och då alltid av porigt gods (gropkeramik 
av typen Fagervik III och IV). Keramik, alltid 
av fast gods, tillhörande den så kallade »tredje 
gruppen« (en sammansmältning av former och 
dekorer med influenser från gropkeramisk och 
stridsyxekultur), är betydligt vanligare under den 
yngre fasen. Även om fyndmaterialet beträffande 
det poriga godset är litet finns en tendens att 
den äldre fasens representeras av tämligen stora 
kärl, medan kärlen av fast gods har varit mindre. 
Sädeskornen tycks främst höra till Bjästamons 
yngre fas. Det faktum att det i den enda enme- 
tersruta som undersöktes från den sent daterade 
boplatsvallen A4451 framkom så många som

Figur 74. Del av bärnstensföremål i form av ett 
fågelhuvud (F11310). Foto: Pehr Lindholm.

fyra sädeskorn antyder att förekomsten av dem 
ökade med tiden. När det gäller malstenarna 
tycks även dessa tillhöra den yngre fasen. Beträf
fande husen verkar en mer långhusliknande 
mesula-konstruktion föredragits under Bjästa
mons senare fas. Tyvärr är det bästa exemplet 
på hus med ett troligtvis annorlunda byggskick, 
representerad av tre sammankopplade boplats
vallar, undersökt i så liten grad att det inte är 
möjligt att klart uttala sig om dess konstruktion. 
Majoriteten av flintan kan hänföras till det äldre 
skedet medan kvartsen främst är representerad 
under den yngre fasen. Slutligen syns en typolo
gisk utveckling av spetsarna där de med rak eller 
urnupen bas ersätter spetsar med tånge.

På vilket sätt skulle dessa förändringar i den 
materiella kulturen kunna spegla ändrade sätt att 
förhålla sig till omvärlden? En nyckelroll i dessa 
diskussioner måste kombinationen av sädeskorn, 
malstenar och större mängder keramik få. Detta 
i vid mening »neolitiska inventarium« förefaller 
under Bjästamons senare fas spela en allt större 
roll. Även om betydelsen av dessa fynd inte ska 
överdrivas, så gjorde man ett högst medvetet val 
när dessa »nymodigheter« integrerades. Kan för
ändringen ha varit av ideologisk eller religiös art?
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Att det i Ångermanland exotiska materialet flinta 
varit vanligare under Bjästamons äldre fas indike- 
rar att vissa kontaktnät som bör ha lett ända ned 
till Sydskandinavien redan varit fullt etablerade 
vid denna tid. Tyder det faktum att flintan blir 
mindre vanlig under den yngre fasen och att det 
lokala materialet kvarts används i mycket högre 
grad på att dessa långväga kontaktnät försvagats 
med tiden? Bärnstensföremålen har ett högst 
sannolikt ursprung i Baltikum med möjliga utby- 
teskedjor via Finland. Dessa föremål är svåra att 
typologiskt bestämma inom den förhållandevis 
snäva tidsperiod som Bjästamon varit bebodd. De 
kontexter som bärnstenen kommer ifrån tyder på 
att åtminstone några av fynden hör till boplatsens 
äldre fas. Men det förefaller definitivt som att 
någon av de fem bärnstenarna med sitt läge i den 
yngre fasens hus i är senare daterad. Sammanta
get tycks det som att människorna haft kontakt
nät som spänt sig över stora avstånd under hela 
Bjästamons »historia«.

En undersökning vars resultat påminner 
mycket om Bjästamon, i synnerhet dess äldre fas, 
och kanske också Korsjövägens äldre lämningar 
är den i norra Hälsingland belägna boplatsen 
RAÄ 127 i Jättendals socken. Fyndmaterialet är 
till stora delar mycket likt det äldre Bjästamon: 
här fanns cirka tre kilogram keramik av porigt 
gods liknande gropkeramik av Fagervik IV-typ. 
Dessutom påträffades fragment av nordbottniska 
redskap, flinta och skiffer, rödockra, enstaka min
dre yxor och mejslar, en bärnstenspärla, tuggad 
kåda/harts och rester av harts på skifferspetsar. 
Det osteologiska materialet domineras av vika- 
resäl och simpa var den vanligaste fiskarten. Det 
är dessutom anmärkningsvärt att kvarts helt sak
nades på lokalen. Vid utgrävningarna framkom 
också spår efter en byggnad i form av en golvyta

Figur 75. Skulpterat älghuvud i skiffer (F5514). 
Huvudet, som endast är 15 millimeter stort, har 
med stor sannolikhet suttit på toppen av skaftet 
till en kniv eller dolk. Foto: Pehr Lindholm.
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och stolphål (Holm 2006:59-83). Det förefaller 
rimligt att de mycket likartade materiella läm
ningarna från Jättendal och Bjästamon-Korn- 
sjövägen visar på existensen av kontaktnät längs 
kusten. Dessa kustsamhällen har dessutom haft 
ännu mer långväga förbindelser vilket speglar sig 
i förekomsten av de för Norrland exotiska mate
rialen flinta och bärnsten.

Att jordbruksprodukterna liksom keramiken 
ökat i betydelse under de senare faserna skulle 
kunna vara ett uttryck för att benägenheten att ta 
upp idéer utifrån ökat. En i förhållande till Mälar
dalen och sydligaste Norrland märklig företeelse 
är dock att mängden keramik i dessa regioner, 
som under den tid då gropkeramiken dominerar 
är mycket stor, ersätts av perioder där det kera- 
miska materialet på boplatserna är betydligt blyg
sammare. I relation till boplatser från denna tid i 
dessa mer sydliga regioner måste mängden kera
mik på Bjästamon, och även Kornsjövägen, räk
nas som tämligen riklig. Odlingen tycks inte heller 
ha spelat någon större roll i det östmellansvenska 
gropkeramiska kulturkomplexet. Inom den under 
den senare delen av mellanneolitikum samtida 
stridsyxekulturen förekommer dock odling men 
det är först under den följande senneolitiska peri
oden som jordbruket slutligen vinner fäste i östra 
Sveriges kustmiljöer. Man kan alltså hävda att 
förekomsten av sädeskorn på Bjästamon så tidigt 
som åtminstone 2500 f.Kr. pekar på företeelser 
som i sin samtid och i de omgivande regionerna, 
inklusive Mälardalen, varit något högst modernt. 
Den sydligt inspirerade keramiken och malste- 
narna tyder dock på att det är därifrån seden att 
hantera sädeskorn kommit. I detta sammanhang 
kan boplatsen vid Djurstugan nära Tierp i norra 
Uppland nämnas. Lämningarna här är samtida 
med Bjästamons yngre fas och innefattar både 
förkolnade sädeskorn och keramik som liknar den 
mellannorrländska. En slående skillnad mot Mel- 
lannorrland är att trots att Djurstugan legat vid 
havet så saknas sälben i det osteologiska materia
let (Ytterberg 2006).

Om befolkningen på Bjästamon under många 
generationer varit bofasta och haft ett ekono
miskt överskott tack vare de goda resurserna 
i form av de maritima näringarna, innebär det 
som Broadbent (1979:197) tidigare föreslagit 
för boplatsen i Lundfors att det kan ha funnits

en grogrund för jordbruk. Är det möjligt att vad 
vi ser på Bjästamon är att idéer av mer sydligt 
ursprung gradvis börjar tas upp av den bofasta 
kustbefolkningen? Enligt bland annat Baudou 
(1992:65) karaktäriseras den neolitiska perioden 
i Norrland av att en i det närmaste bofast kust
befolkning funnits parallellt med andra grupper 
som utnyttjat inlandets resurser på framför allt 
älg. Inlandsbefolkningen kan ha haft ett mer 
mobilt levnadsmönster än kustbefolkningen. Här 
finns det dock också välordnade boplatsytor, 
den »goda ordningen« kan alltså också ha gällt 
i inlandet. Exempel på sådana företeelser skulle 
kunna vara platserna med skärvstensvallar där 
aktiviteter pågått i samma konstruktioner under 
en mycket lång tid (exempelvis Lundberg 1997; 
Spång 1997). Det tycks också som att vissa iden- 
titetsskapande symboler länge varit gemensamma 
för båda grupperna. Det främsta exemplet på 
sådana drag är naturligtvis älgsymboliken som 
uttrycks både i form av dekorationer på skiffer
knivar och på hällbilder (Baudou 1992:63). Det 
osteologiska materialet från undersökningarna 
vid Bjästamon och Kornsjövägen innehöll för
svinnande få älgben. På båda utgrävningsplat- 
serna upptäcktes dock små »älghuvudskulpturer« 
från skifferknivar (Holback m.fl. 2004; Lindquist 
2004) vilket visar att älgsymboliken även här 
varit levande, trots att älgen inte haft någon vik
tig position i ekonomin. Det verkar alltså som att 
de kulturella- eller möjligen religiösa föreställ
ningarna under största delen av neolitikum varit 
gemensamma mellan kustland och inland. Dessa 
symboler kan ha haft ett mesolitiskt ursprung och 
förekommer över ett geografiskt enormt område 
med nordlig och östlig spridning över Finland, 
Karelen, Baltikum, Ryssland och Sibirien (Björck 
2003:26-38). Men frågan är om den gemen
samma »mellannorrländska« identiteten under 
tiden kan ha upplösts i och med att kustbefolk
ningen anammat fler »sydliga idéer«, vilka på 
Bjästamon framför allt är synliga i det neolitiska 
inventariet av sädeskorn, malstenar och keramik. 
Kan accepterandet av dessa symboler visa på att 
kustbefolkningen distanserat sig till grupperna i 
inlandet? Det är tänkbart att detta i sin tur leder 
fram till skillnaderna mellan kust- och inland 
under bronsåldern, där kuströsena skulle kunna 
vara det tydligaste uttrycket för denna förändring.
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De lämningar som på 1960-talet undersöktes 
vid Bjurselet i Västerbotten, med sina depåer av 
tjocknackiga flintyxor, har oftast tolkats som spår 
efter ett sydskandinaviskt kolonisationsforetag. I 
den kronologiska fas som innefattar yxdepåerna 
påträffades också ett litet material av keramik 
liknande stridsyxekulturens. Flintan är under 
denna fas bearbetad på ett sydskandinaviskt 
sätt. I följande faser blir kvarts vanligare och den 
flinta som finns är arbetad efter en teknik anpas
sad efter kvartsen. Här syns inte yxorna annat än 
indirekt, som slipytor på avslag och skrapor vilka 
formmässigt inte skiljer sig från dem av kvarts 
och kvartsit. Det är på detta sätt som Bjästamons 
flintmaterial ser ut. Den tidigare fasen på Bjurse
let skulle kunna härröra från en grupp sydskan
dinaver som slagit sig ned långt från sina traditio
nella territorier, medan de senare faserna snarare 
kan peka mot en inhemsk norrländsk befolkning. 
Baudou (i99z:yz-74) ser Knutssons resultat som 
möjligt att tolka som att de sydskandinaviska 
kolonisatörerna av någon anledning tvingats bort 
av »ursprungsbefolkningen«. Man skulle alltså 
på Bjurselet se spåren av enskilda historiska hän
delser snarare än någon långdragen utveckling i 
en process.

För att återgå till Bjästamon finns det inget 
som tyder på att sådana mer dramatiska föränd
ringar skett, till det är de materiella spåren efter 
»den goda ordningen« som varat under lång tid 
alltför tydliga. Här tycks istället ett högst medve
tet upptagande av de »sydliga drag« som ansågs 
kunna passa in i det redan existerande livsmönst- 
ret skett gradvis. Det har inte varit frågan om ett 
passivt accepterande av hela kulturella paket utan 
snarare ett aktivt val av komponenter som kun
nat harmoniseras med den övriga kulturen. Män
niskorna på Bjästamon kan alltså i högsta grad 
sägas ha förblivit kulturellt självständiga.

Men under processen kan också skillnaderna 
mellan kust- och inlandsbefolkningen, vilka till 
stora grader redan funnits tidigare, accentuerats. 
Bronsåldersrösena vid kusten är som tidigare 
nämnts exempel på tydliga kulturella skillnader 
mellan kust- och inland. Tyvärr har dock endast 
ett fåtal bronsåldersboplatser undersökts i Norr
lands kustland. På dessa platser har inga tecken 
på jordbruk noterats, och den materiella kulturen 
representerad av textilornamenterad keramik och

kvartsitspetsar med rak bas tyder snarare på en 
samstämmighet med inlandsboplatserna (Baudou 
i99z:ioi). Om detta innebär att den med all 
sannolikhet sporadiska odling som förekommit 
under slutet av neolitikum upphört, eller om det 
rör sig om en kunskapslucka är svårt att uttala 
sig om. På Bjästamon undersöktes stora volymer 
med en medveten strategi för att fånga enstaka 
fröer, men sädeskornen var trots detta relativt 
fåtaliga. Det måste alltså ses som fullt möjligt att 
en liknande storskalig undersökning av en mellan- 
norrländsk bronsåldersboplats skulle kunna resul
tera i nya viktiga fynd som skulle kunna kasta 
nytt ljus över denna period och över förhållandet 
mellan kust och inland.

VARFÖR HÅLLA KVAR 
»DEN GODA ORDNINGEN«
TROTS FÖRÄNDRINGARNA?

Vad var det då som hände på Bjästamon? Vi ser 
ett i grunden mycket stabilt säljägar- och fiskar
samhälle med bestämda, närmast rigida, uppfatt
ningar om hur ett boplatsområde skall organise
ras, var man skulle elda, kasta avfall, ha förråd, 
tillverka redskap och begrava sina döda. Men 
under de kanske 600-700 åren som vi ser spåren 
efter förändrades också sättet att leva, kanske 
inte i grunden dagligdags, snarare kan nya tänke
sätt och nya ideologier från söder kommit att få 
allt större betydelse. Det nya sättet att leva kan 
ha lett till man mera på distans börjat betrakta 
dem som bodde i inlandet, en befolkning som 
man kan ha haft mycket gemensamt kulturellt 
med, även om de levde på ett delvis annat sätt. 
Kan det ha varit så att kustens folk, som länge 
levt som i princip bofasta allt mer började känna 
sig främmande för arvet till sina mer mobila 
»kusiner« i inlandet?

Det är också möjligt att det i de sannolikt väl 
organiserade, stabila och av ett visst överflöd 
präglade kustsamhällena börjar bildas hierarkier. 
Sådana kan i och för sig redan ha funnits tidi
gare, men kan ha blivit än mer viktiga under den 
följande bronsåldern. Är det så att »den goda 
ordningen« på Bjästamon visar något mer än ett 
folk präglat av ett allmänt städdille? Kan man se 
spår efter övergripande ordnande mönster, med 
andra ord en organisation där det funnits någon 
eller några som bestämde mer än andra?

113



REFERENSER

Figur 76. Sädeskorn (F3220) av korn (Hordeum 
vulgare) som HC-daterats till 3798 ±28 BP, det vill 
säga cirka 2250 f.Kr. Foto: Håkan Ranbeden.

Och vad betyder det att den »goda ordningen« 
tycks bestå trots de förändringar som sker? Vid 
ett första anblick, som möjligen också ger en 
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I VIKEN VID BERGET
Anna-Karin Lindqvist

INLEDNING

Från Bjästamon med dess finkorniga, sorterade 
jordar och flacka terräng är avståndet inte långt 
till boplatskomplexet vid Kornsjövägen, RAA 
306 i Nätra socken. Området ligger endast 400 
meter väster om Bjästamon, men här möts vi av 
en helt annan naturgeografisk miljö. De yngre 
stenåldersbosättningarna med dateringar från 
tidigneolitikum-senneolitikum låg i en brant 
sydsluttning där de rektangulära husen grävts 
in, medan de runda husen anlagts på en mindre 
platå. Komplexet låg intill en mindre havsvik 
som i norr och söder omgavs av cirka 100 meter 
höga berg. Vid tiden för etableringen fanns här 
ett närmast fjordliknande landskap som vi idag 
skulle betrakta som mycket naturskönt. Vi möt
tes dock av en mörk granskog i en blockrik 
moränsluttning som genomkorsades av landsvä
gen till Kornsjö by. Det första intrycket var att 
vägen förmodligen anlagts på det mest optimala

Vy över Kornsjövägen med omgivning från 
nordväst. Foto: Anna-Karin Lindqvist.
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läget och att boplatsen därigenom bortgrävts. Det 
skulle ganska snart visa sig att så inte var fallet.

I jämförelse med Bjästamons tydliga boplats
vallar (Holback m.fl. 2004) och gynnsamma läge 
betraktades boplatsen vid Kornsjövägen inled
ningsvis med viss skepsis. Hade inte boplatsen 
registrerats sedan tidigare vid en specialinvente
ring av Nätraälvens dalgång (Pettersson 1979) är 
det tveksamt om den skulle ha uppmärksammats 
överhuvudtaget. Vid Lena Petterssons (numera 
Edblom) inventering påträffades enstaka brända 
ben, skörbränd sten samt några avslag i kvarts 
och flinta längs vägens norra dikesren. Inga kon
struktioner eller anläggningar var synliga i ter
rängen. Boplatsens läge benämndes som atypiskt, 
en uppfattning som egentligen grundar sig på 
att vi inte känner till den yngre stenålderns läm
ningar i kustområdet.

Mot bakgrund av de vaga boplatsindikatio
nerna och det till synes ogynnsamma läget var 
det mycket överraskande att se hur det fyndrika 
boplatsområdet med dess huslämningar i den 
kraftigt kulturpåverkade jorden växte fram. Att 
boplatsen var mer komplicerad och innehållsrik 
än väntat visade sig också genom de jordmassor 
som överlagrade den sydvästra delen. En 3 500 
kvadratmeter stor yta av boplatsen var täckt med 
ett metertjockt lager med grus och sand från ett 
skred i den norra bergskanten.

Artikeln inleds med de problemställningar 
som uppsattes inför undersökningen. Sedan följer 
undersökningsresultat och sammanfattning. Under 
fältarbetsfasen konstaterades totalt fem husläm
ningar, (hus 1-5) med både rektangulär och rund 
form. Efter bearbetning av materialet finns indika
tioner på att ytterligare två hus kan ha förekom
mit (hus 6-7). Det kan i och för sig röra sig om 
aktivitetsy tor, men av sannolika skäl har jag ändå 
valt att beteckna dem som hus. Alla '4C-dateringar 
i texten är kalibrerad ålder med 1 sigma.

PROBLEMSTÄLLNINGAR

Inför undersökningen vid Kornsjövägen beto
nade Länsstyrelsen i sin kravspecifikation sär
skilt boplatsens atypiska läge ur topografisk och 
jordartsmässig synvinkel.

Ett antal prioriterade områden var särskilt 
intressanta och ledde till följande problemställ

ningar: Boplatsens inre struktur avseende främst 
funktionella, rumsliga och kronologiska varia
tioner studerades. De eventuella gravarna, deras 
belägenhet och samband med boplatsen i övrigt 
intog en särskild roll (anmärkning: under förun
dersökningen fanns indikationer på en grav, men 
den speciella fyndsammansättning som påträffades 
i den kraftigt rödockrafärgade jorden visade sig 
efter ytterligare friläggning vara en del av hus 1).

På grund av den hittills begränsade kunska
pen om den yngre stenålderns bosättningar längs 
Västernorrlands kustland var det viktigt att ett så 
stort fyndmaterial som möjligt insamlades. Detta 
framhölls också vid diskussioner inom projektet. 
När fyndmaterialet i sin tur relateras till olika 
variabler i form av till exempel belägenhet, date
ring, konstruktioner och aktivitetsytor tydliggörs 
boplatsens inre struktur. Att studera boplatsens 
inre struktur var grundläggande.

Det var också intressant att se om boplatsen 
avvek från samtida boplatser placerade i mer 
kända topografiska lägen. Boplatsen med dess 
atypiska läge jämförs bland annat med den intil
liggande boplatsen vid Bjästamon. Skiljer sig 
boplatsen vid Kornsjövägen även avseende funk
tion, materiell kultur eller annat? Vilken roll spe
lar boplatserna i förhållande till de övriga kända 
boplatserna längs Skorpedsåsen? Längs hela den 
sandiga åsryggen ligger ett pärlband av boplatsin
dikationer på nivåer motsvarande yngre stenålder. 
Inför de arkeologiska undersökningarna längs 
Botniabanan utgav Angaria AB skriften Utvalda 
arkeologiska problem i Botniabanans spår (Lind
qvist & Eriksson 1999). Där redovisades ett 
flertal viktiga frågeställningar rörande yngre sten
ålder, till exempel: Kan man utifrån den mate
riella kulturen iaktta skilda ideologiska uttryck 
mellan olika stamområden? Kanske i form av en 
älgkult i inlandet och en sälkult vid kusten. Det 
osteologiska materialet kan, förutom att det visar 
boplatsernas jakt- och fångstekonomi, även vara 
ideologiskt betingat, till exempel i de fall benma
terialet påträffas i gravar eller anläggningar med 
speciell fyndkontext eller karaktär.

Det var naturligtvis också väsentligt att uti
från anläggningar och föremål analysera boplat
sens kulturella kontakter, men också att försöka 
lyfta fram regionala särdrag av betydelse för 
framtida forskning.
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I
Figur 77. Kornsjövägen med undersökta ytor och hus markerade. Inom yta A 
ovanför landsvägen registrerades tre hus eller delar av hus: Hus 1, 5 och hus 3. 
Inom yta B strax söder om vägen: hus 2, 6 och 7. Inom yta C, öster om yta B 
påträffades hus 4. Skala 1:1 500.

— Undersökningsområde 
Boplatsens utbredning 

i Schakt 
Hf Djupschakt 
n Hus

På boplatsen förekom förhållandevis stora mäng
der skörbränd sten. Genom att mängden mättes 
inom alla undersökta ytor kunde spridningen sät
tas i relation till anläggningar och fynd (Lindqvist 
b denna volym).

I dokumentationen av boplatsen ingick också 
att söka konstatera om en horisontell, alternativt 
vertikal stratigrafi förekom. Den kraftigt kultur- 
påverkade jorden uppvisade förutom tjockleken 
även en tendens inom vissa ytor att den skör
brända stenen tilltog i de djupare lagren.

Många gånger består ett kulturpåverkat lager 
av mycket diffusa färgskiftningar som kan vara 
svåra att belägga okulärt. Provtagning för strati

grafisk analys genomfördes av Miljöarkeologiska 
Laboratoriet vid Umeå universitet (MAL) för att 
söka fastställa hur lagren uppkommit och om 
eventuella överlagringar förekom. I exemplet med 
ställverksboplatsen vid Nämforsen till exempel, 
kunde inte någon vertikal stratigrafi beläggas, 
däremot visade det sig att de äldsta fynden fanns i 
den västra delen medan yngre fynden fanns inom 
den östra delen av boplatsen (Käck zoonzyff). En 
horisontell stratigrafi kunde också vara tänkbar 
på boplatsen vid Kornsjövägen. Vid rutgrävning 
(handgrävning) var därför stora sammanhängande 
ytor att föredra för att få en bättre grund för stu
diet av den rumsliga och kronologiska indelningen.
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Även rödockrans spridning och koncentrationer 
har analyserats. Förekommer den endast i vissa 
anläggningar eller är den allmänt spridd? Hur ser 
spridningen ut i förhållande till övriga anlägg
ningar och aktiviteter inom området?

Vid förundersökningen I4C-daterades några 
anläggningar till järnålder (Lindqvist & Eriksson 
zooi). Frågan var om platsen nyttjats även under 
den perioden.

BORLATSKOMPLEXET

Jordarten bestod huvudsakligen av sandblandad 
morän som i sluttningens södra del övergick till 
mera sorterade jordar med grus och sand. Den 
strandlinje som var aktuell vid tiden för den 
yngre stenåldersbosättningen ligger idag omkring 
50 meter över havet. Indikationer, företrädesvis 
i form av skörbränd sten på lägre nivåer tillhör 
med all sannolikhet en senare verksamhet. Fyra 
dateringar till äldre bronsålder inom undersök
ningsområdet visar att platsen varit attraktiv även 
under den perioden. Bland annat har en bit tugg- 
kåda I4C-daterats till äldre bronsålder. Ett större 
bronsåldersgravfält RAÄ 3, bestående av cirka 15 
gravar ligger endast 200 meter sydost om boplat
sen på nivåer mellan 3 5 och 40 meter över havet.

I artikeln används beteckningarna yta A-C. 
Ursprungligen gjordes indelningen i de tre 
ytorna av topografiskt, praktiska skäl, men det 
skulle också visa sig att ytorna var mycket olika 
till sin karaktär.

Yta A betecknade området norr om landsvä
gen och låg på nivåer mellan 59 och 67 meter 
över havet. Yta B omfattar en mindre topogra
fiskt avgränsad platå direkt söder om vägen, 50- 
55 meter över havet. Yta C omfattar alla övriga 
delar av boplatsen söder om vägen och omgav 
yta B i väster och öster. Här var terrängen rela
tivt plan och successivt sluttande ned till nivåer 
omkring 45 meter över havet. Den västra och 
östra delen av yta C skiljer sig väsentligt från var
andra och har därför betecknats med respektive 
väderstreck (fig. 77).

YTA A - ovanför landsvägen

Ytan tillhör den kraftigast sluttande delen av 
boplatsområdet med en viss tendens till utplåning

i den nedre delen, i en svag platå som avskurits 
genom den kraftigt släntade vägrenen. I den 
nedre delen, närmast vägen var den kulturpåver- 
kade jorden ovanligt kraftig, upp till 0,5 meter 
tjockt, och här fanns rikligt med skörbränd sten.
I den västra delen av platån var jorden påtagligt 
rödockrafärgad. Den markkemiska analysen 
från förundersökningen visade kraftigt förhöjda 
värden inom det här partiet och då särskilt i 
den nordvästra delen (Engelmark & Olofsson 
200i:i04ff; Gustafsson m.fl. 2001), det vill säga 
den del som skulle visa sig sammanfalla med den 
rödockrafärgade ytan och hus 1.

Två hus registrerades inom yta A (hus 1 och 3) 
samt rester efter ett hus (hus 5). Hus 3 framkom 
i samband med att ett 25 meter långt djupschakt 
maskingrävdes genom sluttningen. I profilen 
fanns spår efter ytterligare ett hus direkt norr om 
hus 3. Ingen friläggning av den delen gjordes och 
anläggningen finns endast dokumenterad i schakt
profilen. Hus i och 3 var ingrävda i sluttningen 
och av så kallad suterrängmodell. Huruvida hus 5 
också var ingrävt gick inte att avgöra på grund av 
de begränsade resterna. Hus 1 var beläget i ytans 
västra del där sluttningen uppvisar en svag platå 
och området utmärkte sig genom den rikliga 
fyndförekomsten, den kraftigt rödockrafärgade 
jorden och anläggningar i form av rännor, stolp- 
hål och härdgropar.

Hus 7 - ett suterränghus 
Efter sondering med jordsond konstaterades ett 
kraftigt kulturpåverkat lager och av den anled
ningen gjordes ingen schaktning med maskin 
inom ytan. Inga konstruktionsdetaljer i form 
av vallar eller gropar kunde iakttas okulärt före 
undersökningen. Efter nedgravning avtecknade sig 
husets uppbyggda vallar tydligt i profilerna, med 
ett klart utbildat blekjordslager under växttäcket.

Innan anläggningen tolkades som ett hus bot- 
tengrävdes dock en 10x4 meter stor yta i fem cen
timeter tjocka skikt ned till steril mark Syftet var 
att konstatera om det rörde sig om en grav eller 
inte. Under förundersökningen hade nämligen ett 
flertal fynd påträffats i den kraftigt rödfärgade 
jorden som pekade i den riktningen. Alla skikt 
planritades dock enligt samma dokumentations- 
metod som de omgivande ytorna och planerna 
för varje nivå kunde därför sammanfogas med
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Figur 78. Tvärprofilen genom den västra delen av 
hus 1, sedd från väster. Den kraftigt kulturpåverkade 
jorden avtecknade sig mycket tydligt mot den ljusa 
sanden och ingrävningen i sluttningen var markant. I 
den bakre profilen syns delar av det påförda gruslagret 
(se detalj nästa sida). Foto: Anna-Karin Lindqvist.

övriga intilliggande frilagda ytor. Nedgravningen 
omfattade en central del av hus i och innebar en 
viss förlust när det gäller översikten av huset som 
helhet (fig. 79).

Hus i, ett stolpbyggt rektangulärt hus med 
stolpar i vägglinjen var cirka 15 meter långt och

4,5 meter brett (öst-väst). Vallarna som var 1-1,4 
meter breda låg parallellt med strandvallen. Den 
södra vallen har haft en kraftigare konstruktion 
än den norra, uppenbarligen för att uppväga den 
sluttande terrängen. Även om stora delar av den 
södra vallen saknades (bortgrävd på grund av 
landsvägen) kunde uppbyggnaden dokumente
ras. Särskilt i den östra delen av huset var val
len mycket tydlig. Ett upp till 0,3 meter tjockt, 
packat gruslager har pålagts och format en stabil 
grund. På utsidan har större stenblock lagts för 
att stötta vallen i sluttningen. Ovanpå gruslagret 
fanns ett lika tjockt, rödockrafärgat jordlager 
med inslag av såväl naturlig som skörbränd 
sten. Vallarna planade ut vid gavlarna, en svag 
förhöjning fanns i den västra delen medan den 
östra inte uppvisar något iakttagbart gavelslut i 
terrängen. Vid ingrävningen i sluttningen tycks 
man inte ha eftersträvat ett golvplan i exakt nivå, 
nedgravningen varierar mellan 0,4 och 0,6 meters 
djup. Ett tunt sotlager tre till fem centimeter 
tjockt markerar golvnivån i den västra profilen.

Huset undersöktes, liksom alla övriga hand- 
grävda ytor, i olika dokumentationsnivåer (Dn), 
där varje nivå motsvarar ett fem centimeter tjockt

Figur 79. Översiktsbild från kranbil över hus 1. Gavelrännan, närmast i bild har en svagt rundad 
form och innanför den syntes ytterligare en ränna från ett annat hus. Foto: Anna-Karin Lindqvist.
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skikt. Fynd registrerades per Dn och anläggnings- 
planer upprättades även de för varje nivå. Hus i 
grävdes och dokumenterades i åtta olika nivåer, 
motsvarande 0,40 meters djup. Den rödockrafär- 
gade jorden, liksom bitar av rödockra förekom 
i alla lager. Inledningsvis förekom sporadiska 
fläckar som sedan tilltog i styrka och var närmast 
yttäckande i Dn 3. På den nivån var den röda jor
den särskilt kraftig, och hade en närmast fet och 
smetig karaktär. Längs husets norra sida fanns en 
distinkt gräns mellan den röda jorden mot den 
till synes sterila moränen utanför. Efter ytterligare 
nedgravning, till Dn 5 frilädes en langsgående 
väggränna. I öster antog rännan en rundad form 
som utgjorde husets gavel. Här fanns dessutom 
en inre halvcirkelformad ränna som uppenbar
ligen tillhör en tidigare fas. Väggrännorna var i 
allmänhet omkring 0,5 meter breda och upp till 
0,2.5 meter djupa och med svagt skålformad till 
plan bottenform. Fyllningen bestod, förutom den 
kraftigt rödfärgade jorden, oftast av skörbränd 
sten, brända ben samt bitar av rödockra.

Hus i karaktäriseras framför allt av den kraf
tigt rödockrafärgade jorden som tydligt avgrän
sar huset, särskilt längs den norra sidan och i den 
östra gaveln. Hur huset varit konstruerat kan inte

med säkerhet avgöras. Ett flertal stolphål påträf
fades i huset, de flesta utan regelbunden placering 
(fig. 80). I den västra profilen fanns dock stolphål 
i anslutning till vallarna, anläggning Azo och 
A58 Anläggning Azo var 0,45 meter bred och 
0,34 meter djup vid profilgrävningen som gjordes

Figur 81. Härdgrop A67 låg i anslutning till den 
norra, langsgående väggrännan. En senare ned
gravning således. Under gropen kan man också ana 
en svag färgning från en tidigare nedgravning, 
möjligen ett stolphål. Foto: Anna-Karin Lindqvist.
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i Dn 6. Fyllningen bestod av kraftigt rödockrafär- 
gad sand. Vid den södra sidan fanns en o,6 meter 
stor sten som sannolikt stått på högkant. Ytter
ligare två stolphål med på högkant ställda, halv
meter stora stenar förekom. Det ena, A59 fanns i 
väggrännan i husets nordvästra del, medan A52 
var mera centralt placerad i den östra delen.

En större, kraftigt rödfärgad härdgrop, A18 
med centralt läge i huset innehöll mindre bitar av 
rödockra och brända ben. Direkt öster om härd
gropen fanns en ansamling med brända ben, men 
utan tydlig nedgravning. En större härdgrop, A67 
låg mitt i den norra vägglinjen, vilket visar att 
gropen nedgrävts under en senare fas.

I Dn 3 togs 139 prover för markkemisk analys 
med en meters mellanrum över hela den frilagda 
ytan. Analysresultaten visar på en mycket hög 
anrikning av fosfat i husets längdriktning och 
med de högsta värdena, upp till 1176 fosfatgrader 
centralt i hus 1 med en vidare utbredning mot den 
södra långsidan. Analysen av MS visar en jämnare 
fördelning över hela ytan (Engelmark m.fl. 2004).

Ett annat fenomen som uppträder i hus I är 
det påförda gruslagret. Det förekommer förutom 
i vallarna även inne i huset. Särskilt tydligt var

det i husets västra del där väggrännan omgavs 
av ett onaturligt inslag av grus. Det skulle kunna 
tolkas som ett dräneringslager eller att man 
helt enkelt lagt ett gruslager för att fylla igen 
eventuella ojämnheter (fig. 82). Rolf Zale vid 
institutionen för Biologi, miljö- och geoveten
skap (BMG/Naturgeografi) vid Umeå universitet 
genomförde en besiktning och en jordartsanalys. 
Han menar att grusmaterialet inte finns intill 
området utan har hämtats till platsen (Abbing & 
Zale 2004:317^.

Hus 1 - en rik variation av fynd
Den största variationen av föremål fanns i hus 1. 
Området domineras av olika typer av skifferföre
mål, men här påträffades även ett bärnstenshänge 
(fig. 83) och två små bitar keramik av porigt 
gods. Vidare fanns en pilskaftsglättare och delar 
av två nordbottniska redskap. Ett för norrländskt 
vidkommande ovanligt inslag var tre spånpilspet- 
sar i ljusgrå flinta med retuscher på alla tre sidor 
(fig. 84), typ D enligt C. J. Beckers klassificering 
(i Malmer 1962:539). Ingen av spetsarna var 
intakta och en hade omgjorts till skrapa. I övrigt 
var flintan företrädd av en mindre kniv i ljus flinta

Figur 82. I profilen syns det påförda gruslagret. Foto: Anna-Karin Lindqvist.
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Tabell 14. Fynden i hus 1, i antal om inte annat anges. Två delar av pilspetsar i Dn 3 respektive Dn 5 tillhör 
samma spets, anges som Vi. Parentes anger fynd som påträffats strax utanför anläggningen.

Material Dn 1 Dn 2 Dn 3 Dn 4 Dn 5 Dn 6-8
Skiffer, - pilspets röd skiffer

- pilspets förarbete röd skiffer
- pilspets grön skiffer

- pilspets med grå skiffer
- spjutspets, röd

- skifferstycke

- mejsel, med grå
- kniv, röd

- dolk, med grå
- förarbete till spets, med grå

- filformat föremål, med grå

- fragment, röd

- fragment, grön

2 1 1/2 1 1/2

1

(1) o)

1

1
1

1 o)

2
1

1

1

2 1(4) 3 1 2

1
Grön kvartssandsten,
- nordbottniskt redskap, del av

- med slipad yta

2

2

1

Bärnsten, - hänge 1

Keramik, - poröst gods (4 g) 1 1
Flinta, - spånpilspets 

- skrapa
1 (2)

1 2
1

19 9 5 1 3 8

Hälleflinta, - skrapa 1 1 1
Kvarts, - skrapa

- kvartsstycke
1

1

59 33 18 9 7

Kvartsit, - skrapa 1 2 m 1

5 1 12 1

Basalt

- skrapa 1 KD 1

Bergart, - bearbetad sten

- knacksten

- pilskaftsglättare
- sten med rödockra

1 1

2 m

1

1

1

Övrigt, - brända ben (g)

- hasselnötskal, totalt 0,3 g

- rödockra

49 134,6 166,3 124 87 57

121 264 691 338 416 433

samt tre skrapor i gråbrun flinta. Även enstaka 
avslag i flinta förekom. Fördelningen av olika 
typer av redskap och föremål i skiffer samt andra 
företrädda material och redskap visas i tabell 14.

Skifferföremålen var huvudsakligen tillverkade 
i röd skiffer, men även gråbrun till mörkgrå och 
dovt gröna nyanser fanns. I några enstaka fall 
förekom en ljusare bandning av den röda skif

fern. Ett skifferfragment hade en ovanligt kraftig 
grön färg med brunsvart band. I hus 1 påträffa
des sex pilspetsar, ytterligare två låg strax utanför 
husets västra respektive östra del. Huvuddelen av 
skifferföremålen låg relativt centralt i huset och 
förekom på nivåer ned till Dn 5. Enstaka skif
ferfragment fanns i Dn 6. Att jorden bökats om 
och lagren störts visades genom att en del av en
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Figur 83. I bus 1 fanns fyra delar av ett bärn- 
stenshänge/pärla med ett fem millimeter stort 
genomborrat hål. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

F8 F334

Figur 85. Exempel på skifferföremål från hus 1. En 
mejsel (Fil), pilspetsar (F10, F331, F452 (31 milli
meter lång) och F453). Knivar påträffades bara i hus 
1, en hel (F328) och en del av en kniv registrerades. 
Foto: Anna-Karin Lindqvist.

Figur 84. Tre delar av spånpilspetsar (F8, 70 millime
ter lång, F333 och F334), påträffades i hus 1. En (F8) 
har omgjorts till en skrapa. En kniv i ljus flinta (F36) 
tillhör också de förhållandevis få föremålen i flinta 
som förekom i huset. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

spets i Dn 3 hade passning med det fragment som 
påträffades i Dn 5. Mot bakgrund av det och att 
spetsarna var starkt fragmenterade går det inte 
att säkerställa någon kronologisk indelning. Det 
finns dock tendenser att peka på, den gröna skif
fern till exempel påträffades endast i de undre 
lagren, Dn 3-5. Här fanns en intakt pilspets i 
Dn 4 som skiljer sig markant från de övriga, en 
liten tunn spets 30,8x 9,6x3,4 millimeter med en 
liten svagt utformad tånge (F452). Ett annat före
mål som tillhör de mera ovanliga påträffades i Dn 
4, det var ett litet filformat föremål i slipad grön 
skiffer, 34x6,8x1,6 millimeter (F453). Skifferkni
varna, en hel och en del av en kniv låg i Dn 5, de 
var tillverkade i mörkgrå respektive rödbrun skif
fer (fig. 85). Det var för övrigt de enda skifferkni
var som påträffades på boplatsen.

Antalet skrapor var förhållandevis få, för
utom de tidigare nämnda tre i flinta förekom fyra 
skrapor i kvartsit samt vardera tre i basalt och 
hälleflinta. Endast en skrapa i kvarts registrera
des i Dn 6. Kvarts har uppenbarligen bearbetats 
inom ytan för hus 1, här fanns trots allt ett min
dre kvartsstycke och om än ingen större mängd
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kvartsavslag (126 stycken) så dominerar kvarts i 
hus i när det gäller redskapsavfall.

Till de så kallade massfynden räknas avslag i 
kvarts, kvartsit, flinta, bergart liksom även brända 
ben och rödockra. Vi återkommer till dessa fynd
kategorier i samband med avsnittet som behand
lar jämförelsen mellan husen på de olika ytorna.

Att ytan nyttjats under en längre tid visar de 
sex I4C-dateringar (3 800-1950 f.Kr) som omfat
tar perioden från tidig till senneolitikum. Två 
I4C-dateringar föreligger också från äldre brons
ålder (1400-1040 f.Kr.). Den tidigaste dateringen 
härrör från husets östra del. Att ytterligare ett hus 
funnits inom ytan indikerades av de ovan nämnda 
dubbla halvcirkelformade gavelrännorna. Den 
relativt begränsade ytan som omfattar cirka no 
kvadratmeter visar på en mycket intensivt använd 
boplatsyta, därmed inte sagt att den har nyttjats 
kontinuerligt under det närmare 2000 år långa 
tidsspann som dateringarna uppvisar.

Hus 5 - resterna av ett hus 
Ett tiotal meter öster om hus 1 fanns resterna 
av en vall, cirka sex meter lång, 1,5 meter bred 
och 0,5 meter hög. Fyllningen bestod av kraftigt 
rödockrafärgad sand med inslag av grus och

Tabell 15. Fynden i hus 5. I antal om inte annat anges.

Material Dn 1 Dn 2 Dn 3 Dn 4 Dn 5 Dn 6-7

Skiffer,
- fragment, röd

1 1

Keramik, - poröst 
gods 17,32 g

11 3

Flinta, - skrapa 2

- avslag 3 1 1

Kvarts, - avslag 10 3 2

Kvartsit

Kvartsit, - skrapa 1

- plattformskärna 1

- avslag 6 2 2 1

Grön kvartssandsten,
- med slipad yta

1

Bergart, - bryne, 
sandsten

1

Bränd lera 1

Övrigt, - harts 1

- brända ben (g) 7 4 15 4 1 6

- hasselnötskal, 
totalt 0,1 g
Rödockra 33 40 31 15 18 9

skörbränd sten, liknande vallarna i hus 1. Inom 
de sex kvadratmeter som undersöktes i vallens 
längdriktning fanns 210 kilogram skörbränd 
sten, 35 kilogram i medeltal per kvadratmeter. 
Här påträffades den största mängden skörbränd 
sten inom boplatsen överhuvudtaget. Fynden 
var relativt få. Här fanns dock merparten av den 
keramik i poröst gods som påträffades, 14 bitar 
(17,32 gram). I övrigt kan nämnas två skifferfrag
ment, en kvartssandsten med slipad yta, en platt- 
formskärna i kvartsit, avslag i kvartsit, kvarts och 
flinta (se tab. 15).

Den kraftigt uppbyggda vallen med dess fyll
ning har tolkats som resterna efter ett hus. Det 
mesta av anläggningen har tyvärr schaktats bort i 
samband med att man byggde landsvägen.

Träkol från tall I4C-daterades till vikingatid, 
en datering som inte överensstämmer med kon
texten och uppenbarligen har inblandning av 
recent material påverkat dateringen.

Hus 3 - ytterligare ett suterränghus 
Två tydliga nedgrävningar framkom i samband 
med att ett 25 meter långt och 1,5 meter brett 
schakt (schakt 1) maskingrävdes vertikalt genom 
så gott som hela sluttningen ovanför vägen. Syf
tet med schaktet var att se om jord förflyttats 
genom naturliga rörelser i sluttningen, något som 
kan ha påverkat fornlämningens läge. De två 
nedgrävningarna har tolkats som hus ingrävda i 
sluttningen, av samma typ som hus 1. Endast en 
nedgravning kunde undersökas (den södra) vilket 
är den del som betecknas som hus 3. Den andra 
nedgravningen var belägen direkt norr om hus 3. 
Inom undersökningens tidsram fanns ingen möj
lighet att göra någon större grävinsats av den ytan.

Ytligt i hus 3 frilädes en 65 kvadratmeter stor 
yta en meter öster om schaktet. Längs den norra 
sidan fanns ett fem meter långt stråk av 0,6 meter 
stora stenar och direkt där utanför låg en pack
ning med små stenar. Stenraden gav ett sorterat 
intryck och blev särskilt markant då ytan söder 
där om (det vill säga insidan av huset) i det när
maste var stenfri, en ovanlig företeelse i den sten- 
fyllda moränen. Jorden var här litet fet, grågul 
och svagt sotfärgad. I Dn 3 framkom en 1,5x1 
meter stor gråsotig nedgravning, 0,3 meter djup.
I fyllningen fanns enstaka skörbrända stenar 
och i anslutning till anläggningen låg en kvarts-
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Tabell 16. Fynden i hus 3 var få. 
I antal om inte annat anges.

skrapa. Även i den södra sidan fanns en antydan 
till stenrad, men inte alls så markant som längs 
den norra sidan. Den skörbrända stenen förekom 
även den huvudsakligen i anläggningens sidor. 
Mängden fynd begränsades (tab. i6) till ett par 
flintavslag, 35 kvartsavslag, en plattformskärna, 
enstaka avslag i kvartsit och två knackstenar med 
rödockra. Några bitar rödockra registrerades 
också, liksom enstaka brända ben. Ett fynd av 
en sten med hartsbeläggning gjordes i den östra 
delen, se vidare nedan under hus 2.

Utifrån den skörbrända stenen, fynden och 
färgningarnas utbredning kan endast en upp
skattning av husens storlek göras. Ytan som 
frilädes i den östra delen visar att det kan röra 
sig om ett cirka nio meter långt hus i öst-västlig 
riktning, parallellt med strandlinjen. I profilen 
där nedgravningen tydligt avtecknade sig gick det 
dock att bestämma bredden till fem meter medan 
djupet varierade mellan 0,4 och 0,5 meter.

Anläggningarna med dess lagerbildningar var 
under diskussion vid ett flertal tillfällen inom pro
jektet. Har materialet avsatts genom att jordmas
sor kanat nedför sluttningen och på så vis igen
fyllt groparna eller är det ett resultat av mänsklig 
aktivitet? Under grävningens gång och efterhand 
som det arkeologiska materialet framtogs fanns 
inga tecken på att jordmassor skulle ha rört sig i 
sluttningen. Det understöds också av de jordar
tsanalyser och besiktningar som Kerstin Abbing 
och Rolf Zale vid institutionen för BMG/Natur- 
geografi vid Umeå universitet genomfört. Deras 
jordartsanalyser visade att det sannolikt rör sig 
om en tidigare gjord nedgravning som igenfyllts 
senare (Abbing &c Zale 2004).

Nio prover för markkemisk analys togs hori
sontellt i den förmodade golvnivån och utanför. 
Proverna utanför visar en fosfathalt på 87 res
pektive 64 grader. Två prover från golvnivån låg 
på 63 och 85 grader, medan övriga fem låg mel
lan 108 och 222 fosfatgrader, de högsta värdena 
uppmättes centralt i anläggningen (Engelmark 
m.fl. 2004).

En I4C-analys av träkol av tall från profilen 
i den förmodade golvnivån daterades till 3370- 
3100 f.Kr. Dateringen till övergången tidigneoli- 
tikum-mellanneolitikum är den näst äldsta inom 
boplatsen. En härdgrop som låg strax söder om 
hus 3 erhöll en datering till mellanneolitikum,
3 080-2780 f.Kr.

YTA B - platån nedanför landsvägen

Det topografiskt avgränsade området omfattade 
en cirka 30x15 meter stor platå (öst-väst) söder 
om vägen och låg på nivåer mellan 53,5 och 56 
meter över havet. Här var inslaget av sand större 
än på yta A. Under fältarbetsperioden var arbets
namnet industriområdet beroende på att yta B 
utmärkte sig gentemot de övriga ytorna genom 
den förhållandevis stora mängden flinta, både när 
det gäller avfall och skrapor.

Jorden var mycket kraftigt kulturpåverkad, 
tjockleken varierade mellan 0,2 och 0,4 meter.
Ett tjugotal härdgropar och andra gropar regist
rerades. En av härdgroparna HC-daterades till 
i 520-1400 f.Kr., vilket är äldre bronsålder. Flera 
nedgrävningar var svagt rödfärgade, troligen på 
grund av inblandning av rödockra.

Boplatsen hade sin vidare utbredning under 
vägen vilket syntes i schaktets norra kortsida.
Här fanns en gammal markyta med tydlig blek- 
jordsbildning. Ovanpå markytan låg ett drygt 
metertjockt fyllnadsmaterial som pålagts i 
samband med byggandet av vägen. De delar av 
boplatsen som schaktats bort vid vägbygget låg 
uppenbarligen i den norra väghalvan, i diket och 
längs den kraftigt släntade vägrenen.

Hus 2 - ett av de runda husen

En svag vallformad förhöjning kunde iakttas i 
Dn i-Dn 2, men det fanns trots allt vid grävning
ens början ingen tydlig struktur som talade för
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Figur 86. Kranbilsvy från norr över yta B och hus 2 som på den här nivån har en oval form 
med utdraget material mot norr. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

att det skulle finnas ett hus på platsen. Det var 
först vid ytterligare nedgravning till Dn 4 som en 
brun/sotig 9x5,6 meter stor oval färgning syntes 
och vars form tydliggjordes tack vare att en kran
bil användes för en översiktlig dokumentation. I 
markplanet framträdde inte anläggningens form, 
med dess virrvarr av sotfläckar och övriga färg
schatteringar (fig. 86).

Efter borttagandet av det brunsotiga lagret, 
framkom ett närmast runt hus, fem meter i dia
meter med en mycket tydlig ränna, o,3-0,8 meter 
bred (fig. 87) med öppning mot norr. Rännans 
djup varierade mellan 0,15 och 0,3 meter och 
hade en rund bottenform. I flera fall registrerades 
en omgivande cirka en centimeter tunn kollins.
I rännans fyllning, liksom i hus 2 överhuvudta
get, påträffades en begränsad mängd fynd. I den 
mörkbruna jorden i rännan fanns skörbränd 
sten, brända ben, kvarts- och flintavslag, bitar av 
rödockra samt några hasselnötskal. Ett skiffer
fragment påträffades. Inga stolphål kunde säkert 
beläggas och huset tycks ha haft en lätt konstruk

tion. Rännans form visar att husets ingång har 
varit vänt från havet, mot norr.

Centralt i huset fanns två intilliggande härd
gropar, A31 och A35. De drygt en meter stora,

Figur 87. Resterna efter det runda huset var mycket 
tydliga. Ett schakt genom huset har påbörjats i bortre 
änden genom rännan. Till vänster om schaktet, mot 
mitten avtecknar sig de två härdgroparna i hus 2. 
Foto från öster: Lisette Eriksson.
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närmast runda anläggningarna framträdde 
redan i Dn i med en kraftigt mörkbrun färg. 
Härdgroparna var mellan 0,30 och 0,35 meter 
djupa med skålformad botten. Vidare fanns en 
mindre mängd brända ben, två kvartsavslag, litet 
rödockra i bitar samt hasselnötskal. I ena halvan 
av A31 fanns 13 kilogram skörbränd sten medan 
endast 0,5 kilogram påträffades i den andra. Tre 
I4C-analyser av träkol från tall från hus 2 datera
des till mellanneolitikum. Härdgroparna gav en

Tabell 17. Fynden i bus 2. I antal om inte annat anges.

samstämmig I4C-datering till 2870-2490 f.Kr. 
och rännan I4C-daterades till 2470-2310 f.Kr.

På samma sätt som i hus 1 togs jordprover 
på varje meter i hus 2 med omgivande yta samt i 
härdgroparna. Analysen visade att fosfathalt och 
värden för magnetisk susceptibilitet, (MS) var 
förhållandevis låga.

Bland de fåtaliga och i övrigt allmänna fynden 
(se tab. 17) utmärker sig ett vackert skulpterat älg
huvud i röd skiffer. Det låg ytligt i en av härdgro
parna och kommer sannolikt från en skifferdolk. 
Föremålet visar på ett mycket drivet skifferhant
verk där älgen har återgivits med en konstnärligt 
stor skicklighet. Älghuvudet mäter endast 18 milli
meter mellan mule och öra och tjockleken uppgår 
till 3,3 millimeter. Örat har försetts med fem filade 
hack medan ögon, skägg och mule har lätta men 
distinkta markeringar. Ena sidan av älghuvudet är 
delvis sönderspjälkat (fig. 88). Här måste älghuvu
det från Hälla (RAÄ 1023-1024 i Åsele socken) 
infogas. Även om det inte uppvisar samma förfi
nade teknik som det vid Kornsjövägen så är form
språket detsamma och skvallrar om möten mellan 
inland och kust. Hälla ligger tio mil nordväst om 
boplatsen vid Kornsjövägen och boplatsen hade 
ett strategiskt läge vid Ångermanälvens östra

Figur 88. Till vänster det skulpterade älghuvudet i skiffer från hus 2 tillsammans med ett älghuvudet från 
Hällaboplatsen RAÄ 1023-1024 i Åsele socken (SHM 31083:485 AL). Älghuvudet från Kornsjövägen 
mäter 18 millimeter mellan mule och öra medan motsvarande mått för älgen från Hälla är 27,5 millimeter. 
Foto: Petter Engman.
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strand. Boplatsen undersöktes 1966 av Riksantik
varieämbetet (Allard & Modig 1977) före anläg
gandet av Hällby kraftstation. Ovanligt kraftiga, 
upp till 75 centimeter tjocka kulturpåverkade 
jordlager i stratigrafisk följd konstaterades och 
boplatsen har I4C-daterats till 2 500-1 700 f.Kr.
(kalibrerat värde) (Baudou 1992:20).

Bland skifferföremålen i hus 2 i övrigt fanns 
en del av en pilspets i grön skiffer (fig. 89) samt 
några mindre fragment. En plattformskärna i 
kvartsit, enstaka avslag i kvarts och flinta, en 
sten färgad av rödockra och bitar med rödockra 
samt brända ben tillhör också det relativt magra 
fyndmaterialet inne i huset. Strax utanför huset 
fanns ett litet slipat fragment som troligen härrör 
från en pilspets. Direkt norr om hus 2 påträffa
des två nätsänken, de enda som registrerades på 
boplatsen överhuvudtaget. Skrapor saknades helt 
i det runda huset.

Andra intressanta fynd som gjordes intill hus 2 Figur 89. En del av en pilspets i grön skiffer (76 
var de hartsbelagda stenar av samma typ som millimeter lång). Ett av de få skifferföremål som
påträffats på Bjästamon där beläggningen analy- låg i hus 2. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

Figur 90. Översikt över västra delen av yta C efter det att de närmast metertjocka jordmassorna från 
överlagringen schaktats bort. Foto från norr: Anna-Karin Lindqvist.
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serats och fenomenet sätts i samband med harts- 
tillverkning (Runeson b denna volym). Totalt 
påträffades nio stenar, 8-15 centimeter stora med 
hartsbeläggning på Kornsjövägen, de flesta i när
heten av hus 2, i övrigt fanns enstaka exemplar 
spridda över boplatsytan. Stenarna var runda 
eller ovala naturstenar och i några fall skör
brända. Den disparata spridningen visar att det 
har varit svårt att uppmärksamma fyndkategorin 
i fråga och om de dessutom varit sönderspruckna 
har de lätt kunnat sammanblandas med övriga 
skörbrända stenar. Hartsbeläggningen har lämnat 
mycket distinkta spår, ibland endast på ena sidan 
med en cirkelrund, fem centimeter stor fläck.
Men det förekommer även exempel där man 
tydligt kan se hur hartsen runnit ned längs stenen 
och även trängt in i sprickor.

Intressant att notera är att en hartsbeläggning 
också har iakttagits på en trindyxa från den 
mesolitiska boplatsen vid Hoga på Orust (Hernek 
2005:276).

En grop, A75, fem meter sydväst om hus 2 
skulle inte ha tilldragit sig någon större uppmärk
samhet om det inte varit för det luktfenomen som 
uppkom. Anläggningen låg under överlagringen 
och var täckt med ett 0,10 meter tjockt lager 
humus. En karaktäristisk doft av fisk kändes, den 
höll i sig även vid sållning av jorden. Gropen var 
1,3 meter bred och 0,4 meter djup med en homo
gen fyllning av mörkbrun sotig jord med enstaka 
mindre skörbrända stenar, några bitar rödockra 
och litet brända ben. Som nämndes ovan fanns 
även här en sten med hartsbeläggning. I analysen 
av makrofossil påträffades några enstaka has
selnötskal. Både fosfat och MS uppvisar låga 
värden. Det har inte kunnat avgöras om gropen 
verkligen använts vid beredning av fisk, men 
fenomenet är värt att uppmärksammas. Träkol 
från alm I4C-daterades till 2830-2470 f.Kr.

YTA C, västra delen - en utmaning

Den västra delen av yta C låg på nivåer mellan 52 
och 5 6 meter över havet och sluttade successivt 
ned mot bäcken i söder. Bäcken har uppkommit 
genom ett grundvattenflöde från bergskanten i 
norr och försvinner ned i marken 20-30 meter 
norr om landsvägen (Abbing & Zale 2004). Den 
södra delen var mycket vattensjuk och ingen

undersökning kunde göras utan att området torr
lädes. En 3 500 kvadratmeter stor yta av boplatsen 
var täckt med ett metertjockt grus- och sandlager 
som genom transporten längs sluttningen också 
sorterats. Abbing &c Zale (2004) konstaterade ett 
tydligt skredärr i bäckravinen några hundra meter 
ovanför landsvägen och att det material som sak
nas där mycket väl motsvarar den mängd som låg 
i sluttningen nedanför vägen (fig. 90). Profilerna i 
de olika schakt som grävdes genom överlagringen 
visade också på att ett flertal lager av sand mellan- 
lagrats av organiskt material. Överlagringen har 
alltså skett successivt med en process som började 
för minst hundra år sedan, troligen i samband 
med en kraftig vårflod (Abbing & Zale 2004).

F463

Figur 91. Skifferspetsar (F463, 81 millimeter 
lång och F419) från västra delen av yta C och 
en del av ett T-format redskap (F54). Foto: 
Anna-Karin Lindqvist.
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Genom Elias Persson från Kornsjö by fick vi veta 
att en kärrväg haft sin sträckning söder om vägen 
(Persson, muntlig uppgift). Vägen kunde spåras 
dels genom recenta fynd i form av till exempel 
hästskosömmar, järnspik och en del av en kritpipa 
och dels genom de spår som syntes utanför under
sökningsområdet i öster. De ytligt liggande fynden 
visar att kärrvägen låg ovanpå överlagringen.

Vid arbetet med dräneringen av den över
lagrade bäcken påträffades en större, platt 
slipsten i tre delar. Det fanns inga tecken på att 
området skulle ha nyttjats aktivt under senare tid 
och slipstenen kan mycket väl ha brukats under 
yngre stenålder och bör ha varit ett utmärkt 
hjälpmedel i vid slipning av skiffer.

Schaktningen av jorden inom ytan var natur
ligtvis omfattande och arbetskrävande, men det 
var trots allt lätt att följa den ursprungliga marky
tan tack vare att blek jordslagret var överraskande 
tydligt. Jorden direkt under överlagringen var 
kraftigt sotfärgad och även de anläggningar som 
så småningom kunde urskiljas i Dn 3 avtecknade 
sig tydligt. Det tycktes som om den överliggande 
jorden haft en konserverande effekt som förutom

att bevara blekjorden även medfört att anlägg
ningarna inte urlakats på samma sätt som de 
utanför överlagringen. En härd samt åtta härdres
ter registrerades inom den västra delen av yta C.

I samband med schaktning av jordmassorna 
framkom också en tre meter bred och 0,55 meter 
hög ansamling med skörbränd sten överlagrad 
med 0,10—0,20 meter tjockt jordlager, anläggning 
Si (se Lindqvist b denna volym). Anläggningen 
är egentligen att betrakta som en skärvstenshög.
I fyllningen fanns enstaka brända ben, bitar av 
rödockra, några flintavslag, varav ett retuscherat, 
en bit mörkgrå, slipad yxflinta och några förkol
nade hasselnötskal. En bit yxflinta fanns också 
strax utanför högen. I anläggning Si uppmättes 
närmare 40 kilogram skörbränd sten. Fosfathal
ten var låg, liksom även MS. Anläggningen '4C- 
daterades genom hasselnötskal till 2460-2290 
f.Kr. Ytterligare en större ansamling med skör
bränd sten (S2) låg strax norr om Si.

Bland de föremål som påträffades inom ytan 
kan nämnas fyra delar av skifferspetsar och en 
del av ett T-format redskap (fig. 91). Endast en 
skrapa i flinta förekom och bland avslagsmate-

X 7011795 +

Ränna
■k Ansamling 

skörbränd 
• Stolphål 
■■ Profil

+ X 7011780

Figur 92. Översikt av anläggningar i hus 4. Skala 1:200.
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rialet dominerar flintan om än inte i några större 
mängder. Bitar av rödockra fanns spridd över hela 
ytan men med en tydlig koncentration till anlägg
ning Si. Några enstaka brända ben hittades. Med 
tanke på att det förekom relativt stora mängder 
ytligt liggande skörbränd sten var det överras
kande att fyndmängden inte i övrigt var större. 
Den kraftigt kulturpåverkade jorden som kon
staterades inom yta B fanns inte här och inga hus 
eller andra konstruktioner än de ovan nämnda 
påträffades. Området ger intryck av att ha 
använts dels som en avstjälpningsplats för skör
bränd sten dels som en aktivitetsyta i någon form 
där närheten till bäcken bör ha spelat en roll.

YTA C, östra delen

Ytan utgör undersökningsområdets centrala och 
sydöstra delar och låg på nivåer mellan 48 och 52 
meter över havet. Den ytligt liggande skörbrända 
stenen låg framför allt i den nedre delen av slutt
ningen som hade en relativt skarp avslutning. Det 
visade sig ganska omgående att här också fanns 
kraftigt kulturpåverkad jord och rikligt med fynd, 
framför allt keramik och slagen och bearbetad 
kvarts. Inom de 154 kvadratmeter som undersök
tes vid sluttningens nedre kant (öst-västlig rikt
ning) påträffades flera stolphål som tolkats till
höra ett hus, hus 4. En större grop med enstaka 
keramikskärvor låg 16 meter öster om hus 4.

Hus 4 - ytterligare ett suterränghus
Huset hade en oklar begränsning och storleken 
uppskattades till 13x5 meter i öst-västlig rikt
ning. Det sotsvarta skiktets (se nedan) utbred
ning har tillsammans med anläggningar, fynd, 
fosfathalt och MS utgjort grunden för tolkningen 
av husets storlek. Husets rektangulära form och 
det ingrävda partiet i sluttningen uppvisar stora 
likheter med hus 1, men det undantaget att hus 4 
inte har några tydliga vallar. En sju meter lång 
sotfärgning längs husets södra långsida kan antas 
ha utgjort vägglinjen. Under färgningen framkom 
fem stolphål 0,3 meter i diameter och 0,15-0,2 
meter djupa (ett förhållandevis stort djup med 
tanke på att 0,2 meter redan grävts bort). En 
intressant iakttagelse var också att rännan och 
stolphålen låg inom ett sandigt område medan 
materialet direkt söder därom bestod av grus.

Inga tydliga anläggningar syntes längs den norra 
långsidan, några svaga indikationer på stolphål 
fanns, men de var mycket grunda. Centralt i 
huset fanns en härdgrop och strax utanför en 
större ansamling med skörbränd sten. Inom dessa 
två anläggningar samlades också den största 
mängden skörbränd sten.

Den markkemiska analysen uppvisar höga 
värden mellan 139-841 fosfatgrader, där de hög
sta halterna låg centralt i huset. För att genom 
markkemiska analyser se om aktivitetsytan hade 
någon tydlig gräns mot söder och den då aktuella 
strandlinjen togs jordprover längs en 30 meter 
lång nord-sydlig sträcka. Enligt analysresultaten 
kan en tydlig avmattning ses åtta till tio meter 
söder om hus 4, både när det gäller fosfathalt och 
MS (Engelmark m.fl. 2004).

Innan vi fortsätter med ytterligare beskrivning 
av ytan skall översändningen av området näm
nas. Det rör sig om en förhistorisk överlagring av 
sand som inträffat efter boplatsens övergivande. 
Den har alltså inget samband med den tidigare 
nämnda överlagringen.

En förhistorisk översandning
Efter rutgrävning ned till mellan 0,15 och 0,2 
meters djup visade det sig att området närmast 
sluttningen var överlagrat med sand. Sanden 
registrerades längs ett 70x7 meter stort område 
(öst-västlig riktning) längs sluttningen. Tjockleken 
varierade från o centimeter längst ned i sluttningen 
till 70 centimeter in mot sluttningen. Rolf Zale

Figur 93. Ingrävningen rakt in i sluttningen direkt 
norr om bus 4 var mycket tydlig. Foto från väster: 
Anna-Karin Lindqvist.
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Figur 94. Ett sotsvart lager med skörbränd sten framkom i Dn 3. I profilen in mot sluttningen syns den 
horisontella ingrävningen och ovanpå översändningen. Foto från sydväst: Anna-Karin Lindqvist.

studerade fenomenet och genomförde jordarts
analyser (Abbing & Zale 2004). Han kunde kon
statera att lagerföljden var störd genom att en ter
rass, rakt ovanför den undersökta ytan, ingrävts 
i sluttningen. Terrassen har sedan igenfyllts med 
ett grövre material. Zale utesluter att materialet

F53

Figur 95. Enstaka pilspetsar i skiffer i och i anslut
ning till hus 4 (F53, 51 millimeter lång). I Dn 1 
påträffades en pilspets av Sunderøy-typ (F258). 
Foto: Anna-Karin Lindqvist.

Tabell 18. Fynden i hus 4. I antal om inte annat anges.

Material Dn 1 Dn 2 Dn 3 Dn 4 Dn 5

Skiffer, - pilspets, röd skiffer (3)

- platt stycke med grå, slipat 1

- fragment, röd skiffer (2)
Keramik, - fast gods 2,4 kg 132 248 615 939 577

Flinta, - skrapa di

- avslag 4 5 4 1

Kvarts

- skrapa 6 4(2) 9 10 2
- avslag 233 155 184 106 56

- avslag, retuscherat 1

- kärna 1 1

Kvartsit, - skrapa 4 1 4 2

- kärna 1
- avslag 23 13 13 2

Grön kvartssandssten,
- yxa, del av

1

Bergart, - bryne 1 1

- sten med rödockra 1
- skrapa, sedimentär bergart 1

- maisten, del av 1

Övrigt, - bränd lera 2 1 2 1
- brända ben (gram) 85 349 584 412 292

- harts/tuggkåda im 1 1

- hasselnötskal, totalt 10,8 g

- rödockra 13 31 57 4 3
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0,1-18,1
18.2- 36,2
36.3- 54,4
54.5- 72,5
72.6- 90,6
90.7- 108,8 
108,9-126,9
127,1-145

Figur 96. Spridning av brända ben 
i hus 4. En förhöjning ses i anslut
ning till härdgropen med centralt 
läge i huset.

□ 1-9
□ 10-19
□ 20-29 Figur 97. Spridning av kvarts i

hus 4 med en tydlig koncentra- ■ 40-49 * 6
tion till husets västra del.

Gram/m2
□ 0,1-33,8 □ 135,1-168,8
□ 33,9-67,5 □ 168,9-202,5
□ 67,6-101,3 □ 202,6-236,3
□ 101,4-135,0 ED 236,4-270

Figur 98. Keramikens spridning i hus 4 med en 
tydlig koncentration till husets Östra del.

har hamnat där genom ett skred eller ett uppifrån 
sluttningen kommande ras. Detta syntes också 
i det djupschakt som upptogs i rak vinkel mot 
sluttningen, här framträdde den ingrävda ytans 
raka kant mycket tydligt. Under översändningen 
och med fortsatt utbredning utanför fanns ett 155 
kvadratmeter stort och mycket sotsvart område 
med skörbränd sten. Den sotsvarta ytan stod i 
skarp kontrast mot den ljusa sanden och saknade 
helt humus- och blekjordsbildning (fig. 93-94).
Det tyder på att översändningen har inträffat 
ganska omgående efter användningen av hus 4. 
Det sotsvarta skiktet sträcker sig horisontellt in i 
sluttningen och följer inte dess lutning, vilket tyder 
på en ingrävning. Skiktet sammanfaller också med 
utbredningen av hus 4 och bör alltså ha uppkom
mit i samband med aktiviteter i och i anslutning 
till huset. Terrassen visar att aktiviteter pågått en 
bit upp i sluttningen och kanske finns ytterligare 
hus under landsvägen.

Översändningen har naturligtvis betydelse 
när det gäller fyndspridningen i och i anslutning 
till hus 4, längs husets norra sida. Delar av fynd
materialet kan ha sitt ursprung direkt ovanför 
hus 4 och följt med sanden nerför sluttningen.
Så kan till exempel vara fallet med några av skif
ferföremålen som påträffades i överlagringen (fig. 
95). I Dn i till exempel påträffades en pilspets av 
Sunderøy-typ (F258) den tillhör uppenbarligen 
ett senare skede-äldre bronsålder (Olsen 1994). 
En I4C-analys av så kallad tuggkåda från hus 4 
(Dn 2) har också daterats till äldre bronsålder. 
Spridningen av brända ben (fig. 96) och kvarts 
(fig. 97), liksom även keramiken (fig. 98) visar 
trots allt på en viss ordning inne i huset. Fynden 
som påträffades i hus 4 redovisas i tabell 18.

Den gäckande keramiken 
I huset påträffades, för Kornsjövägens vidkom
mande, rikligt med keramik. Keramiken som var 
starkt fragmenterad uppgick till 2584 bitar mot
svarande 2 592,59 gram. Keramiken, så vitt det 
var möjligt att avgöra, var genomgående av fast 
gods och låg huvudsakligen koncentrerad till ett 
område i husets östra del (fig. 98). Enstaka bitar 
fanns strax öster där om. Ett sextiotal skärvor 
var dekorerade med tvärsnodd med en eller två 
parallella linjer och i några enstaka fall i sicksack
form. Godstjockleken varierade mellan sju till
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tolv millimeter och mynningsformer med rund, 
sluttande eller närmast plan avslutning förekom.

Även en grövre typ av gods som saknar dekor 
förekom. Några bitar med 15 millimeter tjocklek 
utmärker sig i materialet, förutom godstjockleken 
har de även en grövre magring. På en av dessa 
bitar fanns ett tydligt fingeravtryck (fig. 99).

En enda skärva i Dn 4 hade pinnintryck i 
sicksackform, som påminner om den typ som 
påträffades vid förundersökningen av den yngre 
stenåldersboplatsen vid Lill-Mosjön A i Grund
sunda socken (Lindqvist & Eriksson i998:zzff). 
På boplatsen vid Lill-Mosjön förekom samma 
spridningsmönster som på Kornsjövägen - med 
keramik inom ett begränsat område. I exemplet 
Lill-Mosjön var området cirka zo kvadratmeter 
stort och keramiken låg i och i anslutning till 
en koncentration med sälben, enstaka fiskben 
samt slagen och bearbetad kvarts. Anläggningen 
daterades till den senare delen av mellanneoli- 
tikum (Z590-Z485 f.Kr.). Förundersökningen 
omfattade endast Z4 kvadratmeter och förutsätt
ningarna för att hitta ytterligare keramik vid den 
fortsatta undersökningen tycktes goda, men trots 
att en närliggande yta frilädes direkt öster om 
keramikområdet påträffades ingen yngre stenål- 
derskeramik (Färjare & Olsson zooo). När kera
miken ligger samlad inom sådana väl avgränsade 
ytor som inte berörs vid en undersökning kan 
det uppenbarligen vara litet slumpartat om en 
boplats blir keramikförande eller inte.

När det gäller yta C på Kornsjövägen i övrigt 
visade provrutor, schakt och slutavbaning att det 
endast fanns spridda förekomster av skörbränd 
sten samt några enstaka fynd.

EN JÄMFÖRELSE MELLAN 
DE OLIKA YTORNA

Tittar man på materialfördelningen i de olika 
ytorna och husen finns flera intressanta iaktta
gelser. I avsnittet skall vi titta på hur de största 
fyndgrupperna, redskapsavfall i kvarts och flinta, 
brända ben samt keramik, fördelar sig på de olika 
ytorna och framför allt i husen. Genomgående 
märktes en uppdelning där ytorna visade särdrag 
och där koncentrationer av vissa material kunde 
påvisas inom ytorna. Det gällde framförallt husen 
som dels innehöll de största antalen fynd men

F510

Figur 99. Exempel på keramik från bus 4. F428 
och F430 representerar ett grövre gods utan dekor, 
på den senare finns ett fingeravtryck. Därunder en 
skärva med tvärsnoddsornamentik, en med sick
sack-mönster och en mynningsbit.
Foto: Anna-Karin Lindqvist.

också tydliga koncentrationer inom husen. Man 
kan likna detta vid det mönster som kontaterades 
på Bjästamon (Runeson a denna volym).

Kvarts

Kvarts utgör huvuddelen av allt redskapsmaterial 
och totalt påträffades 1581 bitar motsvarande 
589z gram inom hela undersökningsområdet. Av 
dessa låg en övervägande del, 69 procent inom 
den östra delen av yta C och med merparten inne 
i hus 4 med en tydlig koncentration till husets 
västra del och litet strax utanför. I figur 100 ses 
fördelningen av kvarts i antal bitar i Dn i-Dn 4 
för de olika husen. Den största mängden fanns i 
det översta lagret, avtar något i Dn z för att sedan 
öka i Dn 3 och avtar sedan igen i Dn 4. Tillgång 
till råmaterialet har funnits i områdets omedel
bara närhet, därom vittnar de uthuggna kvartsåd
rorna på berget direkt norr om fornlämningen.

En teknologisk analys av kvartsmaterial från 
Kornsjövägen har genomförts av Anders Olofs
son (2005). Det huvudsakliga syftet har varit att 
identifiera reduktionsstrategin, det vill säga om
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man använt plattformsteknik, plattform-på-städ- 
teknik eller bipolär teknik (se Olofsson 2003:zff 
för definitioner) och om det förekommer variatio
ner mellan de olika ytorna.

Arbetet berör ett urval om 555 artefakter (i 
första hand avslag, men även ett mindre antal 
kärnrester samt ett fåtal retuscherade stycken) 
från hus 1, 2 och 4. Materialet kommer från ytor 
centralt belägna i husen: 25 kvadratmeter i hus 
2 och hus 4 samt 13 kvadratmeter i hus 1. Ana
lysen kan beskrivas som en förenklad variant av 
den analysmetod som använts tidigare av Olofs
son (2003:6ff).

Av de 555 analyserade artefakterna var 105 
(18,9 procent) möjliga att identifiera vad gäller 
reduktionsstrategi. En viss dominans av platt- 
formsreduktion över bipolär reduktion (57 res
pektive 42 stycken, motsvarande 54,3 procent 
respektive 40 procent) spårades i materialet som 
helhet. Plattform-på-städ finns representerat med 
sex exemplar (5,7 procent).

Om vi tittar på hur de olika reduktionsstrate- 
gierna fördelar sig på de olika husen ser vi att 
endast i hus 1 dominerar bipolär reduktionsstra
tegi över plattformsreduktion. Men antalet exem
pel är i detta fall litet, fyra gentemot två. I hus 2 
och hus 4 dominerar däremot plattformsteknik.

Ett annat attribut som har noterats vid gransk
ningen är förekomst av cortex. Det förefaller be
tydligt vanligare med cortex på avslagen i hus 1 
och 2 än i hus 4. Det tycks som om bitarna i hus 
i och 2 är splittrade noduler eller ytterskal som 
lossnat vid öppning av kärnorna. När det gäller 
cortex kan även noteras att i några fall i hus 2 
har en naturlig yta använts som plattform.

En annan intressant skillnad mellan husen är 
att kvartsen tycks vara av bättre kvalitet i hus 4 
än i hus 1 och 2. Angående råmaterial kan också 
sägas att en del av kvartsen är grå rökkvarts.

I två fall i hus 4 har kärnfragment noterats 
där det visserligen funnits en plattform, men där 
övriga drag snarare indikerat bipolär reduktion

Hus 7Hus 5 Hus 6Hus 2 Hus 3 Hus 4Hus 1

Figur 100. Fördelningen av slagen och bearbetad kvarts i Dn 1-4 i bus 1-7.
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än plattformsreduktion. Det kan möjligen röra 
sig om sådana plattformar på bipolära kärnor 
som omtalas av Kjel Knutsson (1988:91). När 
det gäller de rena avslagen har sådana med 
plattform i ena änden och tydliga krosspår i den 
motsatta tolkats som plattform-på-städreduktion, 
även om man inte kan utesluta att åtminstone en 
del av dem uppstått enligt det förfaringssätt som 
beskrivs i stycket ovan.

Vid granskningen av avslagsmaterialet föddes 
misstanken om att det, förutom reduktion från 
handhållna plattformskärnor, plattform-på-städ- 
reduktion och bipolär reduktion, möjligen också 
skulle kunna ha förekommit en mera formell typ 
av cylindriska plattformskärnor på boplatsen.
Vid en översiktlig genomgång av kärnorna från 
lokalen (ej inkluderade i de 555 analyserade arte- 
fakterna) bekräftades denna misstanke i ett fynd 
strax öster om hus 4. Det var en tydlig sådan 
cylindrisk plattformskärna med två motstående 
plattformar. Att denna reduktionsstrategi före

kommit även i flinta på lokalen visar ett avslag 
strax utanför hus 2 med motstående avslagsärr 
på dorsalsidan.

Ett intressant fynd från hus 4 som framkom 
vid granskningen är ett retuscherat avslag från 
västra delen av hus 4, sannolikt någon form av 
projektilspets. En form av skevpil eller eneggad 
spets (Olofsson Z005).

Flinta

Flinta utgör trots den begränsade mängden det 
näst vanligaste redskapsmaterialet, totalt påträf
fades 540 bitar motsvarande 399 gram. Sprid- 
ningsmönstret visar på en markant övervikt till 
yta B, här återfanns 76 procent (410 stycken) av 
all den flinta som registrerats inom hela under
sökningsområdet. De flesta, 61 procent låg i den 
nordvästra delen, i och i anslutning till hus 6 (332 
stycken), medan flintan i övrigt var relativt jämnt 
fördelad i hus z och 7 med omgivning. 1 figur 101

70 —

50 —

Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7

Figur 101. Fördelningen av flinta i Dn 1-4 i hus 1-7.
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visas fördelningen av flinta i Dn 1-4 i husen. Där 
framgår tydligt koncentrationen till hus 6 och 
att den största mängden flinta förekommer ytligt 
med en successiv minskning med till Dn 4. Näst 
vanligast är flintan i hus 1, med totalt 34 avslag 
som även här avtar mot djupet. I övriga hus och 
ytor var flintan endast marginellt representerad.

Övriga rester efter redskapstillverkning

Bland övriga avslag förekommer ett hundratal 
bitar av kvartsit, i antal företrädesvis i hus 4 och 
därefter i hus 1, medan några enstaka förekom i 
hus 7.1 övrigt var hälleflinta och ett vulkaniskt 
material respresenterade med några enstaka avslag.

Brända ben

Den osteologiska analysen genomfördes av Berit 
Sigvallius och Carina Olson, Riksantikvarieämbe
tet UV Mitt. De båda analyserna med arter som

Tabell 19. Sammanställning av analyserade arter.

Art Fragment Vikt (g) Kommentar

Bäver 18 5,33

Cervid 2 0,92 Älghorn?

Fisk 41 4,0

Fågel 2 0,13

Gråsäl 1 3,3

Grönlandssäl 9 4,93

Hare 1 0,3

Mårddjur 4 0,35

Säl (obest.) 1341 730,96

Utter 7 1,01

Vikaresäl 45 47,71

Summa 1471 798,94

kunnat bestämmas finns sammanställda i tabell 
19. En total analys genomfördes av brända ben 
i hus i (Sigvallius 2003) medan ett urval gjordes 
inom yta B och yta C (Olson 2003). Bland de 
analyserade brända benen dominerar säl, med
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i nämnd ordning, vikare, grönlandssäl och grå- 
säl. I hus i har endast vikare och gråsäl kunnat 
identifieras, medan grönlandssäl saknas helt. Ett 
fenomen som naturligtvis kan ha att göra med att 
förhållandevis få sälben kunnat artbestämmas i 
det många gånger starkt fragmenterade materia
let. Bland övriga däggdjur förekommer endast 
ett fragment av hare respektive bäver i hus 1.1 
övrigt förekommer några enstaka obestämbara 
fiskben (Sigvallius Z003). Några ben av älg har 
inte kunnat identifieras.

De flesta ben från bäver som kunnat identifie
ras låg i och i anslutning till hus 4, medan några 
enstaka förekom strax utanför hus 6. Ett tiotal 
ben från utter följer samma mönster, med före
komst endast i hus 4 och 6. Antalet fiskben är 
mycket begränsat och de som kunnat artbestäm
mas kommer från gädda, flundra (skrubbskädda), 
och laxfisk, även de i hus 4. Ett fragment från 
en torskfisk har bestämts i hus 6 (Olson 2004). 
Fågel har inte heller kunnat identifieras annat än 
med ett fragment i hus 1 samt ytterligare ett strax 
söder om hus 2, båda från hönsfågel.

I figur 102 visas fördelningen av brända ben i 
Dn 1-4 i husen. Där framgår också tydligt att den 
största mängden brända ben fanns i hus 4 och att 
det för varje nivå sker en relativt stor ökning ned 
till och med Dn 3, sedan avtar mängden i Dn 4. 
Samma mönster återfinns i hus 1 om än inte med 
samma rikliga mängd. När det gäller hus 2, 6 och 
hus 7 uppvisar de en successiv ökning av ben
mängden ned till och med Dn 4.

KONTAKTER UTÅT ELLER INVANDRING?

Det finns ett flertal förhållanden i ekonomin och 
inom den materiella kulturen som visar att någon 
form av kontakter och influenser kommit från 
stridsyxkulturen under mellanneolitikum B (det 
vill säga 2800-2300 f.Kr). Det intressanta förhål
landet att de första jordbruksindikationerna dyker 
upp längs norrlandskusten under mellanneoli- 
tisk tid har ansetts bero på antingen inflyttande 
stridsyx-grupper (bland andra Baudou ippziyiff; 
Knutsson 1988) eller genom indirekt kontakt med 
dessa (bland andra Malmer 2002:175).

Knutsson (1988) anför i en omfattande argu
mentation att flintdepåerna och sannolikt också 
de första odlade inslagen medförts av invand

rande grupper. Argumentationen tar sin utgångs
punkt i förhållandena på boplatsen i Bjurselet 
i Västerbottens kustland. Det kanske främsta 
argumentet för denna invandring är att de tret
ton flintyxdepåerna från slutet av mellanneoli- 
tisk tid grävts ned på boplatsen samt att flintan 
bearbetats i en sydskandinavisk teknik. Därtill 
förekommer också exempel på att flintan enligt 
sydskandinaviskt manér bränts. Att det rört sig 
om inflyttande grupper skulle också kunna ha 
sitt stöd i att de hittills påträffade depåerna av 
flintyxor inte uppträder i de stora fjällälvarnas 
mynningsområden, utan företrädesvis i de mindre 
skogsälvarna och sidodalarna (Ramqvist 1988), 
som exempelvis i Bjurselet vid Byskeälven och 
Strandholm i Rickleåns dalgång båda i Väster
botten (Huggert 1990). Om denna fördelning 
håller vid en närmare granskning skulle det 
betyda att de invandrande grupperna, tillhöriga 
stridsyxekulturen, blev hänvisade till de mindre 
dalgångarna. I de större dominerade uppen
barligen de lokala jakt- och fångstgrupperna. 
Senare har också Baudou (1992:7^) utvecklat 
argumentationen ytterligare. För att invandrings
hypotesen ska bli trovärdig behövs framför allt 
överensstämmelser i både husbyggnadsteknik och 
gravskick. Sådana överensstämmelser föreligger 
inte i dagsläget. Dessutom finns på Bjurselet- 
boplatsen ett både för- och efterspel i traditionell 
norrländsk kvartsteknik. Därför är det mest san
nolikt att förändringarna längs kusten bygger på 
inhemska gruppers varierande grad av kontakter 
med sydligare samhällen. Malmer (2002:175) 
argumenterar mot invandringshypotesen och 
lyfter fram socio-ekonomiska faktorer, såsom 
varuutbyte som den mest betydelsefulla faktorn 
för spridning av idéer, varor och föremål. Det 
är ju också en uppfattning, som framfördes av 
bland andra Becker (1952), som menade att de 
många (tjocknackiga) flintyxorna, särskilt i Väs
terbotten, kommit dit genom handelsförbindelser. 
Människorna längs norrlandskusten, likväl som 
i sydligare delar av Skandinavien, hade möjlighet 
och behov av att omge sig med föremål av utta
lad symbolisk, prestigemässig karaktär. Därtill 
kommer att Norrlands resurser varit rika och 
sannolikt efterfrågade. Förutsättningar för utbyte 
mellan regioner förelåg då, liksom under tidigare 
och senare skeden.

140



Depåfynd av tjocknackiga flintyxor har också 
påträffats i Västernorrland, men inte alls så 
många som i Västerbotten. I Käl, Vibyggerå 
socken i Ångermanland och Bängling, Hässjö 
socken i Medelpad, har tre respektive fem tjoc
knackiga flintyxor påträffats som skulle kunna 
tolkas som delar av depåfynd av flintyxor. Man 
brukar också räkna båtformiga stridsyxor som 
en ledartefakt för stridsyxkultur, även om dessa 
också förekommer i till exempel gropkeramiska 
sammanhang. Sammanlagt är knappt tio båtyxor 
kända i Västernorrland, samtliga lösfynd.

Keramiken

Det finns på boplatserna på Bjästamon och 
Kornsjövägen relativt mycket keramik. Samman
fattningsvis kan sägas att keramiken uppvisar 
gemensamma drag med såväl gropkeramisk kul
tur som stridsyxkultur, men att den också skiljer 
sig från dessa keramikgrupper (Lindholm m.fl. 
denna volym). Detta är ett komplext område och 
efter de undersökningar som gjorts i Botniaba- 
nans spår har keramikmängden från neolitikum i 
Mellannorrland mångdubblats. Men det är ännu 
i tidigaste laget att avgöra vilka typiska drag som 
finns och om det också inom regionen kan tänkas

Figur 103. En del av en slipad flintyxa, (56 millime
ter lång) bar återanvänts som knacksten, från yta B 
strax väster om hus 7. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

variera inom en viss tidsperiod. Som exempel 
på svårigheterna kan nämnas de fåtaliga kera
mikfragment som ornerats med tvärsnodd, vilka 
anses vara typiska för stridsyxkultur (Hulthén 
1991). Men tvärsnodd förekommer också under 
perioden cirka 4 200-3 200 f-Kr., inom den äldre 
kamkeramiska kulturen samt på den nordfinska 
Sär i-keramiken (Edgren i993:44ff). Nu är dessa 
visserligen äldre än såväl stridsyxkultur som de 
nämnda boplatserna, men det illustrerar att ett 
dekorelement som sådant inte visar på kultur- 
gruppstillhörighet. De få skärvorna som påträf
fades på boplatserna i Bjurselet respektive några 
skärvor på Mjäla-boplatsen och Hedningahällan 
har också tillskrivits stridsyxkultur (Hulthén 
i99i:ioff, Malmer 2002).

Flintföremålen

På Bjästamon och Kornsjövägen förekom ett 
flertal avslag och föremål i flinta som kommit 
utifrån. Vid Kornsjövägen fanns flera fragmen
tariska flintföremål, bland annat tre tresidiga 
spånpilspetsar samt två fragment av slipade flint
yxor (fig. 103) (oklart av vilken typ). De tresidiga 
spånpilspetsarna finns såväl inom gropkeramisk 
kultur som inom stridsyxkultur. Spetsarna i Syd- 
skandinavien är större (cirka tio centimeter) än 
stridsyxkulturens (cirka sju centimeter) (Jeg ser 
på oldsager 1973). Gropkeramiska spetsar har 
oftare tandade kanter samt en mer eller mindre 
obearbetad undersida. Enligt den beskrivningen 
skulle de två exemplaren från Kornsjövägen bäst 
passa in i typerna tillhöriga stridsyxkulturen, men 
i verkligheten är skillnaderna mellan spetstyperna 
små och överlappar varandra som i fallet med 
stridsyxgraven vid Sannagård i Halland (Artelius 
& Thorsberg 1990:34). De andra två flintfrag
menten kommer sannolikt från tjocknackiga 
yxor, vilka kopplas till stridsyxkultur, men liksom 
i till exempel Bjurselet har de använts som råma
terial till att göra skrap- och skärverktyg. De är 
dock inte brända.

Boplatsläget på Kornsjövägen

Boplatsen vid Kornsjövägen är belägen i en syd- 
exponerad, kraftigt sluttande moränbacke, vilket 
kontrasterar starkt mot den intilliggande boplat
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sen på Bjästamon som ligger i sydexponering på 
sandig, stenfri mark. Moränbundna neolitiska 
boplatser i sluttande terräng finns förvisso i Mel- 
lannorrland, men är betydligt ovanligare än de 
på sandig mark. En viktig iakttagelse har gjorts 
i delar av östra Mellansverige; att gropkera- 
miska boplatser oftare är belägna i kraftigare 
sluttningar än andra boplatser (Edenmo m.fl. 
1997:193). Även boplatser i grov morän före
kommer, till exempel den i Fräkenrönningen i 
Gästrikland (Björk 1998). Valet av boplatsläge 
kan i dessa fall bero på vilken typ av verksamhet 
som bedrevs. På sikt vore en fördjupad invente
ring av utvalda områden vid kusten önskvärd för 
att söka lokalisera liknande lägen och söka för
klaringar till varför samtida boplatser anläggs på 
så olika topografiska och jordartsmässiga platser.

SLUTSATSER

De båda boplatskomplexen Bjästamon och Korn
sjövägen ligger i samma maritima kustmiljö och 
har sannolikt varit sammanhängande. Det har 
dock inte varit möjligt att konstatera ett sådant 
sammanhang inom ramen för undersökningarna. 
Endast en mindre bergsklack skiljer de båda loka
lerna åt. Tyvärr var delar av det mellanliggande 
området stört, bland annat genom landsvägen 
till Kornsjö by. Boplatskomplexet vid Kornsjö
vägen har uppenbarligen en vidare utbredning 
mot väster, utanför exploateringsområdet, kanske 
ytterligare 150 meter till och med RAÄ 305. Här 
påträffades ett förarbete till en skifferspets vid 
dikesrenen (Pettersson 1979).

Vi kan således konstatera att en mer eller 
mindre sammanhängande kuststräcka, omfat
tande cirka en kilometer har nyttjats under yngre 
stenålder. Läget har varit attraktivt genom ett 
varierande landskap med skyddande vikar och en 
rik skärgård. Närheten till Nätraåns dåvarande 
mynning har också erbjudit goda förbindelser 
med inlandet. Resultaten från undersökningarna 
visar också vid vilka nivåer och topografiska 
lägen som vi kan förvänta oss att hitta kustbo
sättningar från yngre stenålder.

Boplatskomplexet vid Kornsjövägen uppvisar 
ett flertal hittills okända särdrag för Mellannorr- 
lands vidkommande. Läget skiljer sig markant 
från Bjästamon både när det gäller topografi

och marktyp. Boplatsen på Bjästamon uppfyller 
alla typiska kännetecken för ett bra boplatsläge 
i kustlandet: sandiga-moiga marker belägna vid 
samtida stränder eller på terrasser strax ovanför 
stranden, en bäck eller ett källflöde hör också till. 
Ytterligare ett nytt inslag i fornlämningsbilden 
är de hus som ingrävts i sluttningen av så kall- 
lad suterrängmodell. Den runda husformen med 
nedgrävda rännor och två centralt belägna härd
gropar har heller inte uppmärksammats tidigare 
inom mellannorrländskt område.

Boplatskomplexet vid Kornsjövägen uppvisar 
också intressanta mönster när det gäller red- 
skapsmaterialets och de övriga föremålens sprid
ning. Som nämndes inledningsvis benämndes 
de olika ytorna litet slumpmässigt utifrån deras 
topografiska läge och det var därför överras
kande att se hur olika ytorna faktiskt var i fråga 
om fyndspridningen.

Yta A, ovanför landsvägen i den till synes 
ogästvänliga moränsluttningen med inslag av 
stora stenar, tycks trots allt ha varit mycket att
raktiv och nyttjats under flera återkommande 
perioder från tidigneolitikum till äldre bronsålder 
och då särskilt den nordvästra delen och hus 1. 
Detta är en relativt begränsad yta på no kva
dratmeter som ingrävts i sluttningen med rikliga 
inslag av rödockra i bitar och pulver som färgat 
jorden. Här fanns också en större variation bland 
artefakterna än vad som var fallet i de andra 
husen och inom de övriga ytorna. Skifferföre
målen i form av olika spetsar och andra redskap 
visar även de på en större variation, men med 
lokala förtecken. Bärnstenshänget, spånpilspet- 
sarna i flinta och en mindre kniv i ljus flinta vitt
nar däremot om kontakter såväl österut som med 
syd- och västsvenskt område.

Yta B å andra sidan med de runda huskonstruk
tionerna uppvisar ett relativt enahanda fyndmate
rial som domineras av flinta, men även skifferföre
mål finns representerade inte minst genom ett av 
de mera exceptionella skifferarbeten som påträffats 
i trakten - det skulpterade älghuvudet i skiffer.

Den östra delen av yta C, med den extremt tyd
liga ingrävningen i sluttningen och det kraftigt sot- 
färgade lagret uppvisar en helt annan karaktär, där 
kvarts, kvartsit och keramik dominerar. Det finns 
ett klart samband mellan dessa tre fyndgrupper. 
Det är således många och tydliga skillnader mellan
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Figur 104. Vy över Kornsjövägen med omgivning från nordväst. Till vänster i bild syns den nedre delen av 
yta A, rakt nedanför vägen yta B och i bakgrunden den östra delen av yta C. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

de undersökta ytorna A, B och C och de viktigaste 
framträder genom de olika fördelningarna av: 
a - kvarts och kvartsit i förhållande 

till flinta;
b - keramiken och 
c - rödockran.

Kvarts och kvartsit dominerar på yta C (kring 
hus 4) medan flintan dominerar på yta B (hus 6). 
Det är också intressant att notera att majorite
ten av keramiken finns på yta C (hus 4), medan 
mycket litet keramik finns där flintan dominerar. 
Det föreligger således ett klart samband mellan 
kvarts/kvartsit och keramik.

När det gäller bitar av rödockra kontrasterar 
yta A (hus 1) och yta C (hus 4) skarpt genom en 
mycket liten förekomst i hus 4, medan yta B (hus 
2, 6 och hus 7) intar en mellanposition. Vi kan 
också notera att yta C har betydligt färre skif
ferföremål än de övriga två ytorna. Det ser i detta 
fall ut som det finns ett samband mellan skiffer
bruk och rödockrabruk.

Skillnaderna mellan ytorna kan tolkas utifrån 
flera olika synsätt, som till exempel kronologiska, 
funktionella, sociala eller religiösa orsaker. Men 
en första och avgörande utgångspunkt är att 
såväl I4C-dateringar som nivån över havet styrker 
en klar kronologisk skillnad mellan framför allt 
yta A och den östra delen av yta C. I nivå skiljer 
cirka tio meter mellan dessa ytor och utifrån de 
äldsta I4C-värdena etablerades yta A (60 meter 
över havet) cirka 3 000 f.Kr. och yta C (50 meter

över havet) cirka 2300 f.Kr. Båda ytorna har 
också används efter etableringsfasen. Yta B (55 
meter över havet) etableras enligt I4C-värdena 
cirka 2 700 f.Kr. Som alltid föreligger vissa avvi
kelser i dateringarna, men som helhet uppvisas en 
god samstämmighet mellan I4C-dateringarna och 
höjden över havet. Det är således högst sannolikt 
att ytorna etablerats i ordningen A, B och C.

Ovanstående tolkningar leder till bland annat
följande slutsatser:
1. användningen av rödockra och skiffer av

tar successivt mellan 3 000 och 2300 f.Kr.
2. bruket av keramik med fast gods uppstår 

relativt plötsligt cirka 2300 f.Kr. Den 
avlöser då den äldre och det begränsat 
använda porösa godset.

3. bruket av flinta har en topp cirka 2700 
f.Kr.

4. bruket av kvarts och kvartsit är under 
hela tidsperioden relativt stort, men ökar 
cirka 2300 f.Kr.

5. nyttjandeintensiteten av de tre studerade 
ytorna är under perioden relativt lika 
(bedömt utifrån antalet fynd på respektive 
yta).

6. samma typ av bostadshus användes under 
perioden 3 000-2300 f.Kr. (hus 1 jämfört 
med hus 4).
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Dessa slutsatser tar inte hänsyn till att de tre 
ytorna kan ha använts på olika sätt. Att så troli
gen har varit fallet illustreras av att det på yta B 
endast påträffades runda hus. Den rimliga slutsat
sen är att det just på den ytan bedrivits en speciell 
verksamhet som krävt runda hus. Bostadshus 
tillhörande yta B har troligen varit belägna på yta 
A, där flera hus legat och där vi bland annat kon
staterat att hus i ombyggts. Dateringarna tyder 
också på att yta A fortsatt att används under den 
tid då yta B etablerades.

Vad har vi då lärt oss av dessa storskaliga arkeo
logiska undersökningar, faktiskt de till ytan mest 
omfattande som gjorts i Norrland? En viktig 
aspekt är de stora ytornas arkeologi. Inom pro
jektet har vi kunnat frilägga ovanligt stora ytor 
och som vi har sett speglar varje enskild yta lite 
olika aspekter av den yngre stenålderns ekonomi. 
Kanske har tidigare småskaliga undersökningar 
och slutsatser när det gäller den yngre stenåldern 
i Västernorrland endast visat en av många delar 
av den totala ekonomin.
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LILL-MOS JON 
SRESA BORT?

Pehr Lindholm och Henrik Runeson

SMA DELAR AV NAGOT STORRE?

De båda storskaliga utgrävningarna vid Bjästa- 
mon och Kornsjövägen åren 2000-2003 har 
dominerat arkeologin på Botniabanan. I och med 
dessa överskuggande undersökningar är det lätt 
att glömma att de första arkeologiska utgräv
ningarna startade redan två år tidigare med sten- 
åldersboplatserna vid Lill-Mosjön. Dessa exploa- 
teringsgrävningar hade på många sätt karaktären 
av pionjärarbeten, i den meningen att så stora 
ytor på stenålderslokaler inte tidigare hade under
sökts i Mellannorrland. Undersökningarna ledde 
fram till att nya företeelser uppmärksammades. 
De nya erfarenheterna kunde sedan användas 
när vi planerade de stora grävningarna på andra 
sidan millennieskiftet. Nu kan vi med resultaten 
från de nya större undersökningarna och den 
ökade kunskap de gett delvis med andra ögon se 
på de tidigare grävda platserna vid Lill-Mosjön.

I Arnäs passerar järnvägen strax söder 
om Lill-Mosjön. Foto: Botniabanans arkiv.
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Figur 105. Läget för de två stenåldersboplatserna vid Lill-Mosjön, Lill-Mosjön A (RAÄ 256 i Arnäs socken) 
och Lill-Mosjön G (RAÄ 356 i Grundsunda socken). Utdrag från Gula Kartan, Idbyn 19]:40. Skala 1:10 000.

Vi anser att de nya analyserna kompletterar vår 
bild av hur de norrländska kustsamhällena fung
erat under sen stenålder. Detta i sin tur visar att 
de komplexa boplatserna kring Bjästa med stor 
sannolikhet inte varit unika i sin samtid.

Hösten 1999 påbörjades undersökningen 
av två stenåldersboplatser vid Lill-Mosjön, en 
i Grundsunda socken (RAÄ 356) och en på 
andra sidan sockengränsen i Arnäs (RAÄ 256) 
(Färjare & Olsson 2000; Lindqvist & Eriksson 
2000). I denna artikel kommer hädanefter sten- 
åldersboplatsen i Grundsunda socken att kallas 
Lill-Mosjön G och den i Arnäs socken för Lill- 
Mosjön A.

Det rörde sig om lämningar från yngre stenål
der. Spridning av skärvsten i provrutor från för
undersökningarna av de båda boplatserna hade 
gett ledtrådar till att det inte handlade om platser 
med jämna homogena kulturlager, utan snarare 
om små aktivitetsytor med mer eller mindre 
tomma områden runtom. Dateringarna visade att

lämningarna hörde till tiden runt 2500 f.Kr. På 
en av platserna, Lill-Mosjön G, hade dekorerad 
keramik påträffats. Den enda då kända lokalen i 
regionen med mer än enstaka skärvor var Mjäla, 
som ligger cirka fyra mil sydväst om Lill-Mosjön 
(Petterson 1981).

Riksantikvarieämbetet UV kom i samarbete 
med Länsmuseet Västernorrland, att undersöka 
den lokal där keramiken tidigare upptäckts, 
Lill-Mosjön G. Det visade det sig att platsen där 
krukskärvorna hittats under förundersökningen 
låg någon enstaka meter utanför den planerade 
bansträckningen. Inom det område som skulle 
grävas ut upptäckte vi till vår besvikelse inte 
någon ytterligare neolitisk keramik. Däremot 
framkom andra intressanta fynd, särskilt kan 
man framhålla det nordligaste påträffade sädes
kornet från stenålder i Sverige. Bilden av ett 
fläckvis utnyttjande av området blev efter hand 
tydligare. Koncentrationer av skärvsten, gropar 
och små begränsade linser av brända djurben

148



Figur 106. Keramik från Lill-Mosjön G, RAÄ 356 i Grundsunda socken. 
Foto: Pehr Lindholm.

och enstaka »dumpar« med slagen kvarts hörde 
till de mer intressanta fenomenen. Vad som slog 
oss mest var den tydliga ordningen när det gäl
ler anläggningar och fyndspridning. På samtida 
boplatser i södra Sverige är det oftast ganska 
svårt att se tydliga mönster eftersom fynden i de 
flesta fall bildar en »jämntjock matta« (jämför 
Edenmo m.fl. 1997). Arbetet med att se de möns
ter som finns på sådana lokaler kräver ofta en 
relativt stor analysinsats. I och med att de olika 
lämningarna efter aktiviteter på Lill-Mosjön hade 
tydligare avgränsningar kan man säga sådana 
typer av information här kom »gratis«. Detta 
gör att det är möjligt starta analyserna och tolk
ningen från en punkt längre fram. Vårt begrepp 
»den goda ordningen«, som går som en röd tråd 
genom flera av artiklarna i denna bok, kan här
ledas från resultaten av undersökningarna på de 
båda boplatserna vid Lill-Mosjön.

Direkt efter undersökningen var intrycket att 
Lill-Mosjön G utgjordes av en mindre boplats

omgiven av ytor där enstaka, kanske specialise
rade aktiviteter utförts. Även den del som uppfat
tades som den centrala ytan bestod av fläckvisa 
lämningar med skärvsten, fynd och anläggningar. 
Men boplatsen skulle kunna tolkas på ett annat 
sätt: det vi undersökt kanske bara var en del av 
ett större komplex, där mer sammanhängande 
kulturlager fanns utanför det undersökta områ
det. Det skulle i så fall röra sig om perifert utnytt
jad yta som ingick i ett betydligt större samman
hang. En tredje möjlighet är att platsen »städats«, 
eller om man väljer att beskriva fenomenet på 
mer arkeologisk prosa: att avfallet behandlats 
på ett mer strukturerat sätt. »De områden med 
fynd, brända ben och så vidare som vi såg skulle 
i så fall ha varit var skräpet kastats och inte visat 
på platsen där man bott« (Lärjare & Olsson, 
2000:35). Lindqvist (2000:58) tolkar Lill-Mosjön 
G som en lägerplats. Detta innebär en lokal där 
en kortvarig bosättning utanför en basboplats 
skett. Här ska man ha utfört sysslor som har att
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göra med särskilt resursinhämtande. De spår man 
ser efter en sådan boplats är färre än på en bas
boplats och relaterade till speciella arbeten.

De neolitiska lämningarna från den andra 
boplatsen, Lill-Mosjön A, var mer sporadiska 
och svårare att tolka i och med att bosättnings- 
spår från äldre bronsålder förekom på samma 
plats. I sin rapport för Arnäs-boplatsen ser Anna- 
Karin Lindqvist platsens neolitiska del som en så 
kallad exploateringslokal (Lindqvist 2000:57). 
Detta begrepp innefattar att området utnyttjats 
under mycket korta vistelser i syfte att exploatera 
specifika resurser. Karakteristiskt för dessa typer 
av platser är att de är små och att fyndmaterialet 
är litet och enhetligt (Bergman i995:8ff; Fors
berg 1985:14). Lindqvist (2000:57) föreslår att 
sälfångst, fiske och fågeljakt skulle kunna tillhöra 
de aktiviteter som utförts.

En av de viktiga frågorna i denna artikel är 
att se vidare på resultaten vid Lill-Mosjön och 
att i ljuset av de stora undersökningarna runt 
Bjästa undersöka om det går att komma längre 
i tolkningarna. Rör det sig verkligen om mindre 
boplatser vid Lill-Mosjön? Är dessa platser istäl
let små delar av en större helhet?

TVÅ NEOLITISKA BOPLATSER

Den större boplatsen Lill-Mosjön G låg på fast- 
landskusten, exponerat mot söder, under tiden 
mellan 2 500 och 2000 f.Kr., då havet nådde 
dagens femtiometers nivå. Bosättningen skydda
des av en cirka två kilometer stor ö i sydväst och 
en större tämligen höglänt ö i söder. Mellan fast
landet och öarna fanns smala, men väl farbara, 
sund. Det bör ha varit genom just dessa smala 
sund som den inre farleden längs Norrlandskus
ten gått. Med andra ord hade boplatsen direkt
kontakt med vad som med all sannolikhet var en 
mycket viktig kommunikationsled. Det rör sig 
alltså inte om någon ensligt undangömd boplats, 
utan snarare en lättillgänglig plats där möten med 
människor utifrån inte borde ha hört till ovanlig
heterna. Den mindre lokalen, Lill-Mosjön A, som 
ligger något på något högre nivå, har dock legat 
vid ett mer indraget läge, åtminstone 500 meter 
från stranden.

De båda platserna ligger idag i en relativt flack 
skogsmark, nära en mindre å, Banafjälsån, som

Figur 107. Slagen kvarts från en av ”dumparna” vid 
Lill-Mosjön, RAÄ 356 i Grundsunda socken 
(Lill-Mosjön G). Foto: Febr Lindholm.

skurits djupt ned i sanden och bildat raviner. Vat
tenflödena kan mycket väl ha funnits redan under 
stenålder och gett tillgång till sötvatten.

Spåren som stenålderns människor lämnat 
efter sig på de två platserna var som tidigare 
nämnts fläckvisa. En komplikation var att de 
utnyttjats också efter stenåldern. På båda loka
lerna fanns stora fångstgropar, de flesta från 
äldre järnålder. På Lill-Mosjön G fanns dessutom 
asbestkeramik som verkade höra samman med ett 
småskaligt järnsmide daterat till början av förro
mersk järnålder. På Lill-Mosjön A '4C-daterades 
två kontexter till bronsålder. Den ena härrör från 
en boplatsvall som delundersöktes vid förunder
sökningen. Långt senare, under 1700-talet, har 
dessutom människor uppehållit sig på platserna. 
Spåren efter dem bestod av prydligt lagda rek
tangulära härdar som omgavs av ett fyndmaterial 
med kritpipor, metallföremål, mynt med mera.

Tabell 20. Stenåldersmaterialet från Lill-Mosjön G.

Material Antal Vikt (g)
Keramik 336 787
Kvarts 2031 1 800,4
Kvartsit 3 30
Flinta 44 28,5
Sandsten 2 339
Bergart 6 642,1
Brända ben - 1615
Totalt 2420 5242
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Figur 108. Fragment av två parallellhuggna pilspetsar 
av kvartsit från Lill-Mosjön G. Foto: Pehr Lindholm.

Härdarnas utseende och fyndmaterialet runt 
dem antyder att det har rört sig om en samisk 
befolkning, möjligen sockenlappar (Lindqvist &c 
Eriksson 2000:59; Färjare & Olsson 2000:37-38; 
Holm denna volym).

Som tidigare nämndes var kanske det mest 
uppseendeväckande, när det gäller fyndmate
rialet från stenålder, den neolitiska keramiken 
och sädeskornet från Lill-Mosjön G. Men även 
mängden brända djurben och slagen kvarts var

värda att notera. Enstaka fynd av typologiskt 
tydligare föremål var två parallellhuggna pilspet
sar av kvartsit, en så kallade handtagskärna av 
bergart på Lill-Mosjön G och en skifferkniv på 
Lill-Mosjön A.

Boplatsen Lill-Mosjön G, låg på höjder mel
lan 51 och 5 3 meter över havet Fyndmaterialet 
bestod huvudsakligen av kvarts och brända ben. 
Bland kvartsen fanns endast ett tydligt retusche
rat redskap, en skrapa, av totalt cirka 2000 frag
ment med en sammanlagd vikt av tre kilogram.

I övrigt framkom fyra kärnor, medan de allra 
flesta fynden bestod av splitter, det vill säga spill 
efter bearbetningen. De cirka 40 flintorna hit
tades i anslutning till härdarna från 1700-talet. 
Några av fynden är eldslagningsstenar, ytterligare 
ett tecken på att den största delen av flintan har 
att göra med de yngre aktiviteterna. Möjligen kan 
dock någon av flintorna, åtminstone ett föremål 
som tolkats som en skrapa, vara från stenålder.

Att det ganska omfattande materialet av 
brända ben dominerades av säl var med tanke på 
platsens läge vid kusten väntat. Både grönlands- 
säl och vikare var representerade. Det faktum 
att båda sälarterna påträffas antyder att platsen 
utnyttjats under flera årstider. Grönlandssälen 
bör ha fångats under sommarhalvåret medan jakt 
på vikare varit mest givande under vinterhalvåret, 
kanske främst vårvintern. Även ben av andra 
däggdjur, fiskar och enstaka fåglar fanns i mate
rialet. Däggdjursbenen kom från mindre pälsdjur 
som mårdjur, bäver och utter medan laxfiskar var 
de vanligast förekommande fiskarna. Ett fågelben 
härrörde från andfågel. Sammantaget är bilden 
att människor vistats på platsen under en stor 
del av året, kanske året runt (Färjare & Olsson, 
2000:80-81).

Ett förkolnat sädeskorn av naket korn 
(.Hordeum nudum), '4C-daterades till cirka 2200 
f.Kr. Det enstaka kornet är inget entydigt bevis 
för att man odlat på platsen eftersom inga andra 
odlingsindikerande fröer hittades i det arkeobo- 
taniska materialet (Engelmark, bilaga 5 i Färjare 
& Olsson 2000:68). Men fyndet, det första 
sädeskornet med en stenåldersdatering så långt 
norrut, visade att man åtminstone hanterat och 
konsumerat säd i Mellannorrland under slutet 
av neolitikum. I makrofossilanalyserna framkom 
också hasselnötskal, vilket visar att nötter också
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ingått i dieten (Engelmark, bilaga 5 i Färjare & 
Olsson 2000:69).

Lill-Mosjön A låg något högre belägen, 62 
till 66 meter över havet, än sin motsvarighet 
i Grundsunda socken. De två huvudsakliga 
ytorna med fynd: yta A och yta B uppvisar en 
del avvikelser både när det gäller dateringar 
och fyndinnehåll. Inom yta A koldaterades två 
anläggningar till yngre bronsålder och en till sen- 
neolitikum (cirka 2100 f.Kr). Fynden bestod av 
kvarts, tre skrapor av kvartsit/kvarts, enstaka 
flinta, en knacksten och två »limpformade« ste
nar som kan ha använts som städ då stenmate
rialet bearbetats. Med tanke på den relativt stora 
mängden kvarts på sena stenålderslokaler, som

Figur 109. Boplatsen Lill-Mosjön G undersöks. 
Foto: Anna Maria Renck.
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exempelvis Bjästamons yngre fas, är det kanske 
mest troligt att kvartsmaterialet tillhör det sen- 
neolitiska skedet. De övriga fynden på yta A 
skulle också kunna vara senneolitiska. Men de 
skulle även, med tanke på boplatsens blandade 
dateringar kunna höra till bronsåldern. Säkert är 
dock att fragmentet av en skifferkniv (F56) som 
framkom i området kan dateras till stenålder. Yta 
B innehöll ytterst lite kvarts och endast spora
diskt med fynd; två glättstenar. Två anläggningar, 
en koncentration av skärvsten och ett stolphål, 
hörde till slutet av mellanneolitikum (cirka 2 600 
f.Kr.), men tre dateringar till bronsålder fanns 
också. Strax väster om yta B låg ett annat område 
med enstaka kvarts, några flintor och en platt

bärnstenspärla (Lindqvist & Eriksson, zooo). 
Enstaka föremål av bärnsten förefaller med tanke 
på resultaten från de senare grävningarna vid 
Bjästamon och Kornsjövägen vara något som 
förekommer på boplatser i regionen under mel
lan- och senneolitikum, om än i mycket små 
mängder (Holback m.fl. Z004; Lindqvist 2004).

Med tanke på de blandade dateringarna är 
lokalen svår att diskutera sett ur ett renodlat sten- 
åldersperspektiv. Den koncentration med brända 
ben av säl, laxfisk och abborre som upptäcktes på 
yta B kunde dateras till äldre bronsålder. Intres
sant i sammanhanget är att lokalen inte kan ha 
varit direkt strandbunden under någon av de 
tidsavsnitt som den utnyttjats. På Lill-Mosjön G

Figur 111. Plan över Lill-Mosjön A. Skala 1:1 500.
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Tabell 21. Materialet från stenålder och 
äldre bronsålder Lill-Mosjön A.

Material Antal Vikt (g)

Kvarts 211 841,5

Kvartsit 11 19

Skiffer 2 40

Flinta 33 33,5

Rödockra 4 2

Bergart 16 12 205

Bärnsten 1 2

Brända ben 31,8

Totalt 278 13 174,8

finns en datering som i princip är samtida med 
Lill-Mosjön A. Denna härrör från färgningen 
med neolitisk keramik och ligger på cirka 52,5 
meter över havet, vilket är elva meter lägre än yta 
B. Under denna tid har havet legat åtminstone 
500 meter bort, vilket gör att platsen inte bör 
ha utnyttjats vid exempelvis sälj akt. Under äldre 
bronsålder var avståndet närmare en kilometer.

Läget var inte optimalt för sälj akt och talar 
emot tolkningen om kortvariga besök. Lindqvist 
anmärker också att bara en liten del av boplatsen 
har undersökts, vilket gör att bilden inte är kom
plett (Lindqvist & Eriksson 2000:58). Även om 
de neolitiska fynden är få finns möjligheten att 
de är ett litet utsnitt av en större helhet. Bland de 
fynd som sannolikt hör till neolitikum är två mer 
anmärkningsvärda: skifferkniven (F65) och bärn- 
stenspärlan (F31). Båda dessa, i synnerhet bärn- 
stenspärlan antyder att besöket inte varit tillfäl
ligt. Bärnsten har framkommit på tre av de fyra 
undersökta neolitiska lokalerna vid Botniabanan. 
På Kornsjövägen hittades bärnstenen vid det mel-

lanneolitiska hus 1. I detta hus påträffades också 
en tämligen stor mängd föremål av skiffer, bland 
annat en kniv (F328) av en liknande typ som den 
på Arnäs-lokalen (Lindqvist 2004:128, fig. 27).
Av de fem bärnstensföremålen från Bjästamon 
kunde merparten knytas till den yngre fasens hus 
i, men möjligen hör någon till det något äldre 
hus 2. Det är alltså mycket troligt att bärnstenen 
på Lill-Mosjön A är neolitisk. Med tanke på i 
vilka sammanhang bärnsten framkommit på de 
andra platserna, verkar det som att dessa typer av 
fynd kan kopplas samman till boplatser av mer 
permanent karaktär.

LILL-MOSJÖN OCH BJÄSTA 
- VAD FÖRENAR OCH VAD SKILJER?

Undersökningarna runt Bjästa, i synnerhet det 
mycket ytstora Bjästamon visade att bosättningen 
i de kustnära, strategiskt belägna områdena efter
lämnat komplexa spår. På just Bjästamon ligger 
husen och den centrala boplatsytan i ett något 
indraget läge från stranden. Det kan ha rört sig 
om ett avstånd av åtminstone 100 meter. Som 
komplement till boplatsens huvudområde fanns 
strandnära ytor som kan ha använts för landning 
av båtar. Här kan man också ha utfört andra 
sysslor som passat bäst att göra vid stranden, 
exempelvis styckning av sälar och rensning av 
fisk samt hantering av fiskeredskap och båtar. Det 
är också tydligt att en del matlagning skett på 
dessa platser (Runeson a denna volym). Möjligen 
är den av Umeå universitet seminarieundersökta 
Nätra, RAÄ 364 också en sådan lokal (Broadbent 
Josephson Hesse 2002; Stiber 2004).

Längst upp räknat från stranden fanns mindre 
ytor där någon form av specialiserade verksamhe-

Tabell 22. jämförelser mellan undersökta lokaler i Lill-Mosjön-, respektive Bjästaområdet 
(Broadbent & Josephson Hesse 2002; Färjare & Olsson 2000; Holback m.fl. 2004; Lindqvist 2004; 
Lindqvist & Eriksson 2000).

Lokal »Ordnad« spridning 
av skärvsten

Keramik Kvartsdeposition Bendeposition Säd Skiffer Bärnsten Hus

Arnäs, RAÄ 256 Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej
Grundsunda, RAÄ 356 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Bjästamon, RAÄ 307 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nätra, RAÄ 364 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Kornsjövägen, RAÄ 306 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja
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Figur 112. Arbetsbild från Lill-Mosjön G, RAÄ 356 i Grundsunda socken. Foto: Anna Maria Renck.

ter skett. På ett av dessa områden påträffades den 
enda säkert konstaterade graven. Det finns alltså 
anledning att anta att några av dessa specialise
rade aktiviteter haft att göra med riter (Runeson 
a denna voym).

Skulle de mönster vi ser med olika typer av 
ytor på Bjästamon kunna ha motsvarigheter 
hos de två Lill-Mosjönlokalerna? Vilka sorters 
ytor grävdes och vad kan ha legat strax utanför 
undersökningsområdet? Om man ser närmare 
på de två boplatserna, vilka fynd de innehåller 
och hur lokalerna ser ut, är det tydligt att de har 
många likheter med det stora boplatskomplexet 
vid Bjästa.

Den första likheten är naturligtvis dateringen: 
lokalerna överlappar varandra i tid, även om 
Bjästaområdets allra äldsta dateringar inte har 
någon motsvarighet vid Lill-Mosjön. Spridnings- 
mönstret för skärvsten uppvisar också likheter 
med sin fläckvisa utbredning. Kvartsmaterialet 
uppträder vid Lill-Mosjön G på ett liknande sätt 
med depåer eller dumpar av kvartsmaterial. Den 
keramik som påträffats på Lill-Mosjön G låg 
koncentrerat till ett mindre område liksom på

Bjästamon och Kornsjövägen, även om en viss 
spridning av skärvor förekommer på de mest 
intensivt utnyttjade områdena (Färjare & Olsson 
zooo; Holback m.fl. 2004; Lindqvist 2004; Lind
qvist & Eriksson 2000).

Det osteologiska materialets dominans av 
marina arter och förekomsten av både grön- 
landssäl och vikare är ytterligare likheter. 
Pälsdjur som bäver, mård och utter finns också 
i båda områdena. När det gäller fisken finns 
dock en skillnad i vilka arter som dominerar på 
boplatserna vid Bjästamon jämfört med dem 
vid Lill-Mosjön: simpa och flundra respektive 
laxfisk. De tre lokaler som har haft ett större 
osteologiskt material har klara indikationer på 
att platserna utnyttjats under ett flertal årstider, 
troligen året runt (Färjare & Olsson 2000; Ffol- 
back m.fl. 2004; Lindqvist 2004).

Även andra typer av fynd, som hasselnötskal, 
nätsänken, skifferknivar, bärnsten och bifacialt 
slagna spetsar i kvartsit eller kvarts är material 
som uppvisar en likhet. Kanske mest intressant 
är att sädeskorn med datering till stenålder 
påträffades på Lill-Mosjön G och Bjästamon.
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Dateringarna visar på en samtidighet och närva
ron av sädeskorn på Lill-Mosjön G skulle kunna 
antyda att platsen inte varit obetydlig. Av de 27 
sädeskornen på Bjästamon kom samtliga utom 
ett i eller i anslutning till hus. Både Lindqvist och 
Olsson har öppnat för att färgningarna och gro
pen vari keramiken påträffades på Lill-Mosjön 
G skulle kunna vara spåren efter en liten hydda 
(Färjare & Olsson 2000:8; Holback m.fl. 2004; 
Lindqvist & Eriksson 1998:19).

Inga neolitiska boplatsvallar framkom runt 
Lill-Mosjön. Men den boplatsvall från äldre 
bronsålder som ligger i samma område som de 
neolitiska lämningarna på Lill-Mosjön A skulle, 
såvida platsen haft en kontinuitet kunna tyda på 
att det även under stenålder kan ha funnits mer 
stadigvarande bosättning på platsen. Lokalen 
har som tidigare påpekats inte under någon tid 
som den varit i bruk legat direkt strandnära. 
Med andra ord har läget ett vid ett mindre vat
tendrag varit av samma karaktär under hela 
tiden, med den reservationen att avståndet till 
havsstranden naturligtvis ökat med tiden (Lind
qvist Sc Eriksson 2000).

Vi har här argumenterat för likheterna mellan 
de två områdena som undersöktes för Botnia- 
banan. Men det finns också skillnader. Framför 
allt slås man av skillnaden i fyndmängd och de 
undersökta ytornas storlek. De flertal hus som 
påträffats och säkerställts på Bjästamon och 
Kornsjövägen har inga tydliga motsvarigheter 
i Lill-Mosjöområdet. Dessutom fanns, åtmins
tone på Bjästamon, ytor som var betydligt mer 
fyndintensiva. Det är dock viktigt att framhålla 
att huvuddelen av den stora undersökningsytan 
på Bjästamon hade en gles spridning av anlägg
ningar och fynd.

Om vi godtar att det större, mer övergripande, 
mönstret som vi kunde se vid Bjästamon har 
likheter med det runt Lill-Mosjön återkommer 
frågan vilka typer av platser det egentligen var vi 
undersökte. Det finns en avgörande skillnad mel
lan Lill-Mosjön G och Lill-Mosjön A, den förra 
bör ha legat i nära anslutning till stranden medan 
den senare varit mer indragen men nära ett min
dre vattendrag. Generellt skulle man kunna se 
Lill-Mosjön G som en strandnära landningsplats. 
Det skulle i så fall kunna vara en central boplats
yta kanske motsvarande den vid Bjästamon legat

strax norrut på något högre nivåer. Det är inte 
lika lätt att kategorisera Lill-Mosjön A, men det 
indragna läget antyder att man befinner sig i 
utkanten av en central boplatsyta eller att det rör 
sig om en specialiserad aktivitetsyta, kanske med 
rituella inslag. Fyndet av bärnsten, liksom skiffer
kniven, som inte tydligt kan knytas till en mer 
intensivt utnyttjad yta, skulle kunna peka mot att 
rituella inslag förekommit på platsen. Detta i sin 
tur borde förutsätta att en större central boplats
yta funnits i närheten.

DET STÖRRE SAMMANHANGET

Om vi lyfter blicken och tittar i en större skala 
är det tydligt att boplatserna runt Bjästamon 
och Lill-Mosjön ligger i agglomerationer och 
att det dessutom går att jämföra deras läge, som 
nav eller nyckelpunkter från mindre vattenvägar 
till det som under slutet av stenåldern varit den 
naturliga farleden längs Norrlandskusten (se 
Spång denna volym). Bjästalokalerna ligger längs 
en sannolikt något mer betydande vattenväg, 
som via en djupt inskuren vik leder vidare genom 
Nätraån till ett system av sjöar. Ett stort antal 
registrerade boplatser finns här, exempelvis vid 
Drömmesjön och Hinnsjön. Värt att anmärka 
är att den kända hällmålningen vid Åbodsjön 
också ligger längs denna vattenväg. Boplatserna 
vid Lill-Mosjön skulle kunna sägas ligga som 
en utpost till en samling av lokaler som har sitt 
centrum någon kilometer in i den smala vik 
där nu Högby sjön ligger (Spång denna volym). 
Åtminstone Lill-Mosjön G har ett läge som liknar 
Bjästamons, en på en svagt sluttande, sydvänd, 
sandmark. På båda dessa platser kan det ha varit 
möjligt att överblicka stora vattenytor och där
med ha en viss kontroll över vilka som passerade 
genom området.

Det är uppenbarligen så att den generella bilden 
av stenålderslämningarna längs Mellannorrlands 
forna kuststräcka är att de ligger i agglomeratio
ner. Liknande mönster har också observerats och 
diskuterats för södra Norrlands kustland. Björck 
påpekar att avståndet mellan olika kluster av bo
platser, 10-25 kilometer, motsvarar ett avstånd 
där det varit möjligt att med kanot resa fram och 
tillbaka under en dag. Det lokala samhället borde, 
enligt Björck, vara liktydigt med områden som lig
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ger inom ett mindre avstånd än en dagsresa, vilket 
ibland innebär att flera närliggande boplatsgrup
per tillsammans kan ha bildat en social enhet. 
Dessa enheter kan i sin tur ha ingått i allianser 
över större avstånd. Björck föreslår att en rimligt 
sådan distans skulle vara tre dagssträckor med 
kanot, vilket skulle innebära ett cirka 15 mil långt 
territorium (2003:24 och 35-36).

Avståndet mellan boplatserna runt B jästa och 
Lill-Mosjön var den under den sena stenåldern 
cirka fyra mil, om man ser till sjövägen. Enligt 
Björcks resonemang skulle detta innebära att de 
knappast ingått i samma lokala grupp. Däremot

skulle de mycket väl kunnat ha tillhört en större 
social enhet, närmast motsvarande en stam. En 
sådan stams territorium skulle, om man tilläm
par Björcks modell, kunna ha sträckt sig över 
norra Ångermanlands kust, ned till Ångerman
älvens utlopp.

Vi har genom de undersökningar som gjorts 
för Botniabanan, både i Lill-Mosjöområdet och 
runt Bjästa, fått bättre förståelse för hur den 
sena stenålderns bosättningar i Mellannorrlands 
kustland fungerat. Vi har inte kunnat konstatera 
en »allmängiltig lag«, men mönstren upprepas 
ofta och tolkningar av en plats ger uppslag till

Figur 113. Agglomerationer av boplatser längs ett utsnitt av Ångermanlands kustland. 
Kustlinjen ligger här 50 meter över nuvarande nivå.
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tolkningar av en annan lokal. De stora platserna 
Bjästamon och Kornsjövägen, liksom hela Bjästa- 
området med Mjäla är inte unika företeelser. 
Snarare kan vi förvänta oss att liknande boplats
grupper finns på mer eller mindre regelbundna 
avstånd längs den Norrländska kusten. Agglo-

merationerna av registrerade boplatser är tydligt 
synliga och inom dessa finns säkert paralleller till 
de platser vi undersökt för Botniabanan. Bilden 
av hur Höga Kustens människor för mycket länge 
sedan levde börjar klarna, åtminstone har kontu
rerna blivit mindre suddiga.

Figur 114. Ett förslag till hur de den sena stenålderns lokala samhällen i norra Ångermanlands kustland 
fördelat sig i territorier. De lokala samhällena kan i det arkeologiska materialet vara synliga i form av när
liggande agglomerationer av boplatser. Kustlinjen ligger 50 meter över nuvarande nivå. Skala 1:750 000.
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EN DÅRE SOM BYGGDE 
SITT HUS PÅ SAND?

Torbjörn J. Holback

PROLOG

»Den som hör dessa mina ord och handlar 
efter dem är som en klok man som byggde sitt 
hus på berggrund.

Regnet öste ner, floden kom, vindarna 
blåste och kastade sig mot huset, men det 
rasade inte, eftersom det var byggt på berg
grund.

Och den som hör dessa mina ord men inte 
handlar efter dem är som en dåre som byggde 
sitt hus på sand.

Regnet öste ner, floden kom, vindarna 
blåste och störtade sig mot hans hus, och det 
rasade och raset blev stort.«

Matteus 7:24-27

Tolkning av huset på Bjästamon. 
Illustration: Franciska Sieurin-Lönnqvist.
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OM ETT HUS OOH DESS SAMTID

Undersökningen av den stora boplatsvallen på 
Bjästamon under fältsäsongerna år zooi och 
2002 gav oss möjligheten att totalundersöka en 
huslämning från det mellannorrländska kustlan
det. Kustanknutna lämningar efter fångstkultu
rens byggnader var hittills främst kända från övre 
Norrland (Liedgren 1995:125).

Detta beror inte på att boplatsvallar inte finns 
i Västernorrland, utan det är snarare ett utslag 
för den fornminnesinventering som utfördes i 
Norrbotten under 1980- och 1990-talen. Under 
dessa inventeringar »fick man upp ögonen« för 
boplatsvallarna som anläggningstyp, något som 
visade sig i antalet nyupptäckta anläggningar. Det 
låga antalet registrerade boplatsvallar i Väster- 
norrlands kustland kan med andra ord bero på 
andra faktorer än den avsaknaden av dem.

Norden

Synen på stenålderns boningar har ibland präg
lats av en primitivisering, som har satt en norm 
för utvecklingsnivån i stenålderssamhället. Detta 
skulle möjligtvis kunna bero på att vi gärna vill 
bevara och lyfta fram bilden av den ädle vilden 
som lever i samklang med naturen. Ett utslag 
av denna syn är att vi benämner stenålderns 
boningar för hyddor istället för hus.

Vår bild av hus under stenåldern har hitintills 
bestått av enkla vindskydd och tält under paleo- 
och mesolitikum, runda hus eller hyddor under 
äldre neolitikum och tvåskeppiga långhus under 
mellan och yngre neolitikum.

Den uppfattningen kan möjligtvis sägas vara 
aktuell för den paleolitiska och möjligen för den 
mesolitiska perioden, men de arkeologiska resul
taten under andra halvan av 1900-talet har tyd
ligt visat att stolpburna hus är en realitet under 
redan under mesolitikum (Carlsson 2004:35). 
Även andra former än långhus förekommer på 
de neolitiska boplatserna men även om formen 
skulle kunna föra tankarna till just hyddkonstruk- 
tioner, så vore det likafullt felaktigt att benämna 
dem för hyddor, lika lite som vi skulle benämna 
ekonomibyggnader under järnåldern för hyddor 
enbart för att de är uppbyggda på ett något enk
lare sätt än ett långhus eller en hallbyggnad.
För att kunna bilda mig en uppfattning om hur

Hydda, enligt Svenska Akademiens Ordbok
Hydda: liten, enkel byggnad av jord, bräder, halm, 

flätvärk, ris o.d., av det slag som användes såsom 
bostad bland mer I. mindre primitiva folk (natur
folk, herdefolk); äv. (i sht i poetisk stil o. utgå
ende från herdediktningen) bl.a. för att beteckna 
en boning ss. enkel 1. ringa 1. vittnande om enkla 
levnadsförhållanden-, ringa boning, koja, tjäll.

Hydda, enligt Nationalencyklopedin
Enkel boning som ger nödtorftigt skydd mot väder 

och vind för övernattning i samband med frilufts
liv el. för mera permanent boende: jakthydda; 
lövhydda; snöhydda; scouterna byggde hyddor 
i skogen; det eländiga livet i slummens skjul och 
hyddor.

BET.NYANS: spec. om bostäder i vissa utomeuro
peiska kulturer: infödingshydda.

HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. hydda; 
av ovisst urspr.; trol. besl. med isl. hodd ’skatt; 
rikedom’.

(Urval och kursiveringar är författarens egna).

huskonstruktioner kan ha sett ut på Bjästamon 
har det varit nödvändigt att granska hur de neo
litiska hus som har påträffats i Skandinavien sett 
ut och om det möjligen finns regionala skillnader 
i byggnadssättet.

Sydskandinavien

En stor mängd hus har företrädesvis hittats i Syd
skandinavien (Skåne och Danmark) samt utefter 
den nordnorska kusten. De stora gaslednings
projekten i Danmark och infrastrukturprojekten 
i Sydsverige blottläde stora ytor där komplex av 
gårdarkunde undersökas, däribland många stora 
boplatser från stenåldern,till exempel Fosiekom- 
plexet utanför Malmö (Björnhem & Säfvestad 
1989). Exempel från dessa undersökningar kom
mer att refereras till senare i artikeln.

Västsverige och Mellansverige

Till skillnad från de stora yttäckande undersök
ningar som genomförts i södra Sverige, framför 
allt i Skåne, har inte samma arbetsinsatser utförts 
i Väst och Mellansverige. Detta får till följd att
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det sammantagna källmaterialet är tämligen 
magert och ojämnt, mycket beroende på ett snävt 
urval av lokaler med en stor kronologisk sprid
ning (Biwall m.fl. 1997:291).

I skriften »Regionalt och Interregionalt. Sten- 
åldersundersökningar i Syd- och Mellansverige« 
från 1997 kunde man ändå dra följande slutsat
ser angående husbyggartraditionen i den berörda 
regionen. Under mesolitikum utgörs boningarna 
av företrädelsevis små runda eller rundade hyd
dor som framträder som enkla stolphålskretsar 
och eller anläggningar med nedsänkta golv, vägg
rännor och/eller vallar med skärvsten. I de nord
ligare landskapen förekommer även större ovala 
eller rektangulära konstruktioner med centralt 
placerade mittstolpar.

Denna bild förändras inte nämnvärt under 
mellanneolitikum. Under gropkeramisk tid är 
lokalerna strandbundna och består av grupper 
med flera hus i varje grupp. Husen är små, runda 
eller rundade (till exempel Svintuna vid Bråvi- 
ken), med rester av vägglinjer i form av stolphåls
kretsar och/eller vallar med skärvsten samt golv
ytor som är stenröjda, stenlagda eller nedsänkta. 
Under perioden uppträder även strukturer som 
är närmast rektangulära och mellan 2,5-5,5 
meter långa och 2,5 meter breda (Åbyboplatsen, 
Kyrktorp 9B) (Biwall m.fl. i997:286ff). Under 
mellanneolitikum uppträder så inlandslokaler 
med stridsyxekeramik som utgörs av ensam
gårdar bebodda av mindre grupper om ett eller 
ett par hushåll. Husen är i snitt tio meter långa, 
4,5-5 m breda och taket bärs upp av tre till fem 
mittstolpar (jämför kvarteret Glasrutan, kvarteret 
Glasrutan 2, kvarteret Paragrafen, Fågelbacken) 
(Biwall m.fl. 1997:288). Perioden verkar till skill
nad mot tidigare, uppvisa en högre grad av kon- 
struktionsmässig enhetlighet.

Under senneolitikum är hyddor inte lika 
vanliga. Det är däremot vanligare med större 
mesulakonstruktioner med storlekar på upp till 
20x7 meter. Den bild man får av de senneolitiska 
hus som påträffats under slutet på 1990- och 
början på 2000-talet har dock mest visat på min
dre byggnader. Exempel på detta är de två husen 
från Gröndal, som var mellan åtta och nio meter 
långa och 4,5 meter breda och Djurstugan som 
var 8,4x3,5-5 meter stort (Hamilton & Runeson 
2003:i37ff; Ytterberg 2005:34).

Vilken typ av boningskonstruktion som utförts 
verkar vara avhängigt av lokalens geografiska 
placering. Mindre byggnader av varierande slag, 
med sten som huvudsakligt byggmaterial är van
ligast förekommande i de kustbunda boplatserna 
under Mesolitikum och fram till och med mellan
neolitikum medan ensamliggande, större hus 
främst återfinns i inlandslokalerna.

Gävleborgs län

Genom ett omfattande inventeringsprojekt i 
Gävleborgs län under andra halvan av 1990-talet 
kunde ett flertal grupper med neolitiska boplatser 
beläggas från den norduppländska kusten och 
norrut (Björck i999:6ff). Denna inventering har 
fått till resultat att nordgränsen för gropkerami
ken numera finns utefter den norra gränsen för 
Gävleborgs län (Björck 2000:9).

De boplatsundersökningar som utfördes av 
Gävleborgs länsmuseum under 1990-talet resulte
rade i att ett antal olika typer av huskonstruktio
ner kom i dagen.

På boplatsen vid Fräkenrönningen, daterad till 
neolitikum, hittades ett antal byggnader. Dessa 
var samtliga runda eller rundade och tämligen 
små (boyta mellan 3 och 7,1 kvadratmeter). De 
synliga spåren utgjordes av stenkretsar som för 
tankarna till att det troligen är någon slags tält
konstruktion som brukats. I samtliga fall sakna
des härdar inuti husen. De fanns istället utanför, i 
direkt anslutning till husen.

Vid Vittersjö-lokalen påträffades fyra boplats
vallar. Två av dessa befanns vara fyndtomma och 
mindre påtagliga, medan de två andra boplatsval
larna hade en större mängd fynd och större mäng
der skärvsten. De sistnämnda var även försedda 
med ett nersänkt golv (Björck m.fl. 2ooo:53ff). 
Dateringarna från denna lokal visar på så pass 
tidiga inslag som mesolitikum (5 800-5 5°° f-Kr.) 
och bör rimligtvis inte kunna användas som refe
rens till de hus som diskuteras i denna artikel, 
men Vittersjö är viktigt därför att den påvisar en 
byggnadstradition som är minst 3 000 år äldre än 
boplatsvallen från Bjästamon. I fallet med Vitter- 
sjöhusen, så är dessa försedda med väggstolpar 
och mittstolpar och vallar runt om. Storleken på 
husen har varit runt 28 kvadratmeter, eller mot
svarande 7x4 meter invändigt mått.
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Mellersta och norra Norrland

Från cirka 4 500 f.Kr. kan bebyggelsen i regionen 
karaktäriseras med utgångspunkt från så kallade 
boplatsvallar (Lundberg 1997; Spång 1997:87!!). 
Förenklat kan de beskrivas som byggnader med 
nedsänkt golvplan och vallar längs vägglinjerna.

I den tidigare forskningen beskrivs boplats
vallar som ett inlandsfenomen. Boplatsvallar har 
setts som det dominerade byggnadsskicket under 
hela neolitikum. Inventeringarna som utfördes i 
Norrbotten under 1980-talet gav en förnyad bild 
av boplatsläget, då en stor mängd nya boplatsval
lar hittades, bland annat i Vuollerim, Lillberget, 
Fattenborg och Saivaara.

Att endast ett fåtal lokaler, bland annat Vuol
lerim, Saivaara, Lillberget och Fattenborg nämns 
i min diskussion kring husproblematiken beror 
inte på avsaknaden av bebyggelse från stenåldern 
utan är snarare ett utslag för den låga exploa
teringstakten i Sveriges norra delar. En finger
visning på att det finns mycket mer än vad som 
hittills framkommit kan man utläsa av resultaten 
från vattenkraftsutbyggnaden under 1950- och 
1960-talen, projektet Norrlands Tidiga Bebyg
gelse (NTB), då en stor mängd boplatser invente
rades och i viss mån, kunde undersökas.

Exempel från de undersökta lokalerna kom
mer att refereras till senare i artikeln.

Norge

Från Nordnorge finns runda eller ovala byggna
der kända ändå från cirka 7 000 f.Kr. och fram 
till och med cirka 3 000 f.Kr. Storleksmässigt är 
de lika samtida byggnader från Finland (mellan 
10 och 15 kvadratmeter) och Sverige med den 
stora skillnaden att de norska byggnaderna har 
varit försedda med härdar inomhus.

Under period III (3 000-1 800 f.Kr.) genomgår 
byggnadstekniken i Finnmarken en stor föränd
ring. Över stora delar av kusten slutar man bygga 
mindre byggnader och bygger större, mer rek
tangulära och solida hus. På många ställen ver
kar detta dock inte hända förrän i de allra sista 
delarna av perioden (Olsen 1994:711!).

I Finnmarken har man noterat två typer av 
byggnader under period III: Nyelv Nedre Vest- 
huset och Gressbakken-huset.

ITusen från Nyelv Nedre Vest (cirka 3 200-2400 
f.Kr.) verkar vara en övergångstyp mellan Karle- 
botn-husen och Gressbakken-husen. Nyelv-husen 
är rektangulära, med två härdar anlagda på rad 
centralt i huset. Placeringen av härdarna verkar 
utgöra den enda skillnaden mellan de äldre husen 
av Karlebotn-typen, något som gör att hustypen 
från Nyelv Nedre Vest uppfattas som ett hus av 
övergångstyp (Olsen 1994:71).

Gressbakken-husen (cirka 2300-1 800 f.Kr.) 
avlöser Nyelv-husen. Gressbakken-husen är mel
lan 30 och 50 kvadratmeter stora och har ett 
rektangulärt nedsänkt golvplan. Två, ibland tre 
härdar är anlagda på rad i husets längdriktning 
(Olsen 1994:71 ff). Gressbakkenhusen har ett fler
tal ingångar och omges av vallar i vilka det åter
finns kompakta möddingar (Liedgren 1995:115).

Finland

Det finska publicerade materialet är i likhet med 
det norrländska, sparsamt. Exploateringstakten 
har inte alls varit lik den i Syd- och Mellan
sverige utan mera liknat den norrländska, med 
ett stort antal mindre forskningsgrävningar på 
utvalda lokaler.

Det största resultatet när det gäller kunskapen 
kring boplatser från stenåldern i Finland har man 
fått i med de arkeologiska undersökningarna av 
Kierikki-lokalen under 1990-talet. Kierikki är 
beläget strax norr om Uleåborg och dateras till 
framför allt typisk kamkeramisk tid men boplats
läget har brukats under cirka 2 000 år mellan 
5 000-3 000 f-Kr. Under perioden för den typiska 
kamkeramiken började man att bygga en ny sorts 
hus. Dessa byggdes i formen av rektangulära tim
merhus förenade med varandra med en nära på 
tre meter bred korridor eller entrédel. Upp till sju 
av dessa byggnader förenade till varandra kunde 
ta formen av 60 meter långa »radhuslängor« med 
plats för flera familjer (Koivunen 2002).

Liksom i fallet med Vittersjö, så är Kierikki 
äldre än Bjästamon. Den sista Kierikkifasen 
upphör cirka 200 år innan den äldsta fasen på 
Bjästamon inleds, så det går kanske inte att dra 
direkta paralleller men det är väsentligt att peka 
på den byggnadstradition som finns inom Bjästa- 
mons närområde.
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Figur 115. Boplatsvall A983, efter avverkning. 
Foto: Maria Lingström.

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODVAL

Inför den två säsonger långa undersökningen av 
Bjästamon och särskilt den stora boplatsvallen 
ställdes ett antal frågor som huvudsakligen kret
sade kring kronologi, konstruktion och funktion 
samt förhållandet till intilliggande ytor som 
utnyttjats bland annat för stensmide.

Innan de arkeologiska undersökningarna för 
Botnia banan genomfördes var kunskapen kring 
boplatsvallar i Mellannorrlands kustland tämli
gen knapphändig, så var det av stor betydelse att 
få resultat som kunde ge en ökad förståelse för 
deras konstruktion och inre struktur.

Figur 116. Boplatsvall A983 från väster, efter 
avtorvning. Foto: Ulf Strucke.

Fokus för undersökningarna skulle vara studier 
av den inre strukturen: Var har husen varit pla
cerade? Hur har man disponerat rummet/rum
men i husen? Hur har man deponerat skärvsten 
och fynd? Hur har man ordnat olika aktiviteter i 
förhållande till varandra? I ett vidare perspektiv 
skulle vi även försöka att försöka besvara frågor 
kring vilken roll boplatsen har haft i förhållande 
till andra sociala och kulturella neolitiska tradi
tioner. Jämförelser med samtida hus från Norden 
var ett viktigt verktyg för att kunna tolka anlägg
ningarna som påträffades. Jämförelsematerialet 
som användes har huvudsakligen hämtats från 
de senaste zo årens arkeologiska undersökningar 
ibland annat i Danmark och Skåne i söder och 
Finland i öster.

Den strategi som lades upp inför undersök
ningen av den stora boplatsvallen syftade till att 
tillvarata fyndmaterialet i stratigrafiska kontexter, 
att belägga strukturer och deras eventuella om- 
och tillbyggnadsfaser. Planeringen lades upp efter 
vad man tidigare kände till från liknande anlägg
ningar, vilket innebar att en tonvikt av arbetet 
lades på boplatsvallens mitt och att vallarna 
skulle behandlas mer översiktligt.

På ett tidigt stadium i undersökningarna stod 
det klart att boplatsvallen utöver de förväntat 
förhistoriska lämningarna även innehöll histo
riska lämningar. Detta innebar att vi inte kunde 
räkna med att arbeta i ostörda förhistoriska 
lager, med de felkällor som kan medfölja. Inför 
andra säsongen anpassades arbetet så att under
sökningarna skulle kunna utföras kontextuellt 
(Holback m.fl. zoo4:izff). Vallarna behandlades 
med samma ambitionsnivå som boplatsvallens 
mitt och konstruktionen grävdes ut i större sam
manhängande grävenheter med syfte att få upp 
stora sammanhängande ytor. På grund av de 
otydliga gränserna i kulturlagren grävdes de stora 
grävenheterna i stort sett ut i artificiella skikt 
som var 0,05 meter tjocka. När vi identifierade 
anläggningar undersöktes och dokumenterades 
dessa som stratigrafiska enheter enligt single con- 
text-metoden.

Denna omläggning av grävmetodiken visade 
sig vara väl motiverad då vi efter avslutad gräv
ning på boplatsvallen hade hittat sammanlagt 
cirka 130 anläggningar och identifierat två kro
nologiskt åtskilda byggnader (fig. 116).
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Figur 117. Boplatsvall A98, med samtliga inmätta 
anläggningar. Skala 1:250.

____j Boplatsvall
0 Stolphål 
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lH Benkoncentration
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Figur 118. Procentuellt antal och vikt pä de fynd som påträffades inom boplatsvallen A983, i jämförelse 
med det totala antalet och vikten på de fynd som påträffades på hela Bjästamon.
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Figur 119. Anläggningar till bus 2. Skala 1:250.
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BOPLATSVALLEN A983

Två historiska faser kunde konstateras under 
utgrävningarna av boplatsvallen. I boplatsvallens 
västra del, i anslutning till nutida bäckravinen 
som benämns Luffarbäcken påträffades tre rek
tangulära härdar, fynd samt en förrådsgrop från 
1700-talets andra hälft. En tjärdal daterad till slu
tet på 1200-talet påträffades över en del i direkt 
anslutning till Luffarbäcken.

Den materiella inblandningen från 1700-tals- 
fasen var i huvudsak förlagd till jordlagret strax 
under torven och påverkade därmed inte under
liggande lager nämnvärt, något som förrådsgro- 
pen och tjärdalen däremot gjorde.

Undersökningen av de förhistoriska lagren 
visade att två byggnader stått på platsen för 
boplatsvallen, en rundad hyddkonstruktion 
daterad till boplatsens äldre, mellanneolitiska 
fas (2 800-2400 f.Kr.) samt ett yngre långhus av 
mesulatyp, daterat till den sena mellanneolitiska- 
senneolitiska fasen (2400-2100 f.Kr.).

Tidigare i denna artikel har jag nämnt att det 
fyndmaterial som framkom i och i anslutning till 
boplatsvallen A983 var av samma karaktär som 
det som påträffades på de resterande delarna av 
Bjästamon. Det som är anmärkningsvärt är att

uppskattningsvis hälften av den totala mängden 
fynd som framkom vid undersökningarna av 
Bjästamon påträffades i A983 (fig. 118).

Om man ser på hur fynden fördelar sig innan
för A983 så får man lite samma bild, men med 
variationer. Fyndmaterialet i A983:s södra del 
skilj de sig inte från den norra om man ser på sam
mansättningen av fynden, däremot var antalet 
fynd högre i den södra delen. De södra och norra 
delarna av A983 innehöll en del trasiga spetsar, 
en stor mängd avslag i olika stenmaterial, skra
por, halvfabrikat och råämnen, och avfall i form 
av keramik och mängder med brända ben.

Det som utmärkte den norra delen av huset 
var att det under den norra strängen framkom 
fler intakta fynd av mer unik karaktär. Dessa 
fynd, som närmast kan sägas vara deponerade, 
bestod bland annat av mer intakta pil- och spjut
spetsar, en yxa, en bärnstenspärla, ett stenhänge 
samt ett litet älghuvud i skiffer som utgjort änd- 
figur på en skifferkniv.

Hus 2, den äldre byggnaden

Under ett utkastlager från sydöstra delen av hus 
i fanns också spår efter en tidigare anlagd bygg-
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nad, hus z. Undersökningarna visade på en run
dad struktur som bestod av en 5x4,6 meter stort 
nedgrävt golvplan, cirka 0,15 meter dj up. Kring 
dess ytterkanter hittades en delvis bevarad ränna 
med grunda stolphål som har utgjort delar av den 
stående stommen till hus z. Hus z saknade härd. 
Tre större gropar, som kan ha varit förrådsgropar, 
var placerade runt om huset (fig. 119).

De enda synliga spåren efter hus z är få och 
kan omfatta ett flertal alternativa konstruktioner. 
Den runda formen kan ha varit resultat efter en 
konstruktion som kan jämföras med exempelvis 
en kupolliknande struktur uppbyggd med böjda 
slanor. De synliga spåren efter det att hus z över
givits har bestått av dess nedgrävda golvplan. De 
kom i ett senare skede att fyllas igen med material 
från den efterföljande bosättningsfasen, hus 1.

Fynd i hus 2
På grund av att nedgravningen för hus z var igen
fyllt med avfallsmaterial från hus 1 var det svårt 
att hitta fyndförande kontext som inte var blan
dade. Mot botten av hus z fanns dock en nivå 
som hade ett mer homogent, mellanneolitiskt 
fyndkontext. Det fyndmaterial som hittades där

stämde mycket väl överens med det samtida fynd
material som påträffades på boplatsen i övrigt 
och bestod bland annat av porigt gods, flinta, en 
spjutspets av röd skiffer med inhak.

Hus 1, den yngre byggnaden

Hus i har genom I4C-analyser och fynd dateras 
till perioden Z400-Z100 f.Kr. Vi konstaterade att 
det var detaljer i denna huskonstruktion som gett 
boplatsvallen dess nutida form, men vad bestod 
dessa detaljer av? Av de 61 anläggningar som 
kunde kopplas till hus 1 var kanske de vallik- 
nande anläggningar som namngett fornlämnings- 
typen (fig. izo) de tydligaste.

Den rådande tolkningen har varit att vallarna 
skapats då man har anlagt en boning med en 
nedsänkt golvyta. Vallarna, som delvis består av 
det uppskottade materialet från försänkningen i 
golvet, har fått fungera som väggar för den kon
struktion som anlagts innanför vallarna. Sådan 
var bilden från de boplatsvallar som undersökts 
på inlandsboplatserna (Lundberg ippyiiyff) 
men gällde detta också för boplatsvallen på 
Bjästamon?
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Lämningarnas karaktär
Hus i sträckte sig över hela A983. Det var cirka 
24x6,5 meter stort och var indelat i tre delar; en 
bostadsdel, en förrådsdel och en entrédel som 
avskiljer de två övriga husdelarna (fig. 121). I de 
kommande delarna av denna artikel kommer jag 
att presentera och argumentera mer ingående för 
tolkningen av respektive husdelar.

Bostadsdelen var 12x6,5 meter och syntes 
som två kraftiga, välvda strängar, cirka tio meter 
långa och cirka 2,5 meter breda, som bestod 
av sand uppblandad med skärvsten och en stor 
mängd fynd. Strängarna var orienterade i en 
nord-nordostlig till sydsydvästlig riktning med 
ett cirka 3,5 meter brett mellanrum. I utrymmet 
mellan strängarna hittades sex stolphål samt 
fyra härdar. Härdarna fanns i den norra delen av 
bostadsdelens golvyta. Detta gav dem en asym
metrisk placering i förhållande till de två största 
stolphålen. Utanför det norra strängen hittades 
tre störhål och i det södra skärvstensstråket fanns 
ett stolphål vilka möjligen kan tolkas utgöra delar 
av en eventuell väggkonstruktion.

Väster om bostadsdelen fanns ett tämligen 
flackt område, cirka två meter brett, som skiljde 
sig från bostadsdelen och förrådsdelen. Denna 
yta har tolkats som en entrédel. Endast enstaka 
mörkfärgningar och någon grop hittades inom 
ytan. Denna begränsades av en koncentration 
av stolphål. Dessa stolphål, tre på rad, samt ett 
fjärde cirka tre meter österut, kan möjligen ha 
utgjort delar till ett vindskydd för dörröppningen. 
Ytterligare tre störhål återfinns i den västligaste 
delen av entrédelen och tolkas som en eventuell 
lätt skärmvägg mot förrådsdelen.

Förrådsdelen var 10x6,5 meter stort och har i 
likhet med bostadsdelen centralt placerade stolp
hål (ett tydligt stolphål samt ett par eventuella 
omstolpningar). Det som skiljer förrådsdelen från 
bostadsdelen är att väggkonstruktionerna varit 
olika, härdar saknas samt att förrådet har haft 
en delvis nedsänkt golvyta. Väggkonstruktionen 
yttrade sig som ett system av stora gropar lig
gande som i en krans runt förrådsdelen. Dessa 
gropar var avlånga, minst en halvmeter djupa 
och, åtminstone i den norra delen av förråds
delen, var de försedda med en rak gropkant i norr 
(husets utsida) och en sluttande mot söder (husets 
insida). Tre av dessa kraftiga gropar hittades i

Figur 121. Tolkningsbild av bus 1. Förrådsdelen (A), 
entrédelen (B) och bostadsdelen (C).

den norra delen och i den södra delen fanns minst 
två. Mot förrådsdelens västligaste del, husets 
västra gavel, fanns inte samma kraftiga och stora 
gropar utan snarare några mindre sådana, täckta 
av ett kulturlager. Systemet med gropar, kulturla
ger och stenkoncentrationer beskriver närmast en 
hästskoform som med sina raka norra och södra 
delar väl ansluter till entrédelen och bostadsdelen.

Ytterligare en konstruktionsdetalj framkom i 
förrådsdelen, en grop som var placerad centralt i 
golvet, något öster om den delvis nedsänkta golv
ytan. Anläggningen är tolkad som en förrådsgrop.

Konstruktionen
Bostadsdelen. Vad som blev tydligt allteftersom 
undersökningen framskred var att bostadsdelen 
saknade de stora gropar och den nedgrävda golv
ytan som återfinns i förrådsdelen. Däremot fanns 
distinkta, avlånga strängar med skärvsten både 
utefter den norra såväl som den södra långsidan. 
Hur har dessa uppstått? Hur tolkar vi detta?

Väggkonstruktionen. Avsaknaden av stolphål 
utefter en tänkt vägglinje tydde i sin tur på att vi 
måste tänka oss en uppbyggd struktur som inte 
var beroende av stående stolpar. Vi hade inte 
heller observerat några stolphål i bostadsdelens 
hörn, något som man bland annat hade gjort i 
Lillberget (Färjare & Wikström ipgyiioff; Halén 
1994:95) och Kieppaniemi (Sturk i995:3ff). Inga 
övriga konstruktionsdetaljer framkom, annat än 
tre stolphål mitt i husets längdaxel.
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De två parallellt liggande strängarna med skärv
sten och avfall var mer eller mindre lika långa. I 
öster var avslutet otydligt och svårt att begränsa 
då en större nedgravning är förlagd i boplats
vallens östra ände. Eftersom själva platsen för 
boplatsvall A983 ligger i en flack södersluttning, 
måste vi ta i beräkning att jordmassorna till 
exempel genom erosion har förskjutits från sin 
ursprungliga plats (fig. 122).

Vi måste med andra ord utgå ifrån att sträng
arna ursprungligen har varit högre och inte fullt 
så breda. Det enda som kan ha möjliggjort denna 
form är en stående konstruktion som har hållit 
emot det påförda avfallet, en vägg. Denna vägg 
kan alltså inte ha varit beroende av stående stolpar 
för sin bärighet. Den golvyta som man får om man 
skulle göra strängarna med skärvsten på A983 
smalare beskriver en närmast rektangulär form, 
fyra till fem meter bred och cirka tio meter lång.

I det finska materialet återkommer den rek
tangulära formen och det finns belägg för att den 
åstadkommits genom den timrade struktur som 
utgjort väggarna. Väggarna har på sina ställen 
kunnat konstateras vara minst tre stockvarv höga 
(Katikoski 2002:197). Däremot verkar inga stå
ende stolpar ha ingått i denna konstruktion utan 
stockvarven har lagts så att de har låst varandra, 
möjligen i någon form av knuttimring (Leskinen 
2002:160).

Spår efter liknande väggar har även påträffats 
i Purkijaure i Jokkmokks socken. Där har väg
garna bestått av liggande klent rundvirke med 
stående virke i hörnen (Liedgren 1995:127). Lik
nande iakttagelser gör Halén i samband med sina 
undersökningar av Lillberget, i Överkalix socken 
(Halén 1994:95). Även Sturk noterar förkolnade 
trästrukturer med liggande timmer/rundvirke 
innanför vallarna på två lokaler i Norrbottens 
inland, Erkheikki/Juhonpieti, och Keppanniemi i 
Pajala socken. Även dessa verkade vara försedda 
med hörnstolpar placerade utanför den timrade 
träväggen (Sturk lyyy.jff, 1996:11).

Andra varianter av väggkonstruktion har 
iakttagits i finska Sätös. Där fanns en rektangu
lär byggnadsstruktur som bland annat innehöll 
ett flätverk av grenar och björknäver som kan 
ha utgjort delar av väggen (Pesonen 2002:21).
De sistnämnda strukturerna har tolkats som 
förrådsanläggningar men byggnadstekniken är

förvisso relevant. Man har även valt att skydda 
väggarna från fukt och röta genom att isolera 
med näver (Lärjare & Wikström iggy-.ioff). 
Väggkonstruktionen i hus 1 är svår att belägga 
utifrån det arkeologiska materialet. Ett fåtal små 
stolphål hittades som skulle kunna tolkas in i en 
väggkonstruktion, men antalet och deras place
ring talar emot att tolka in dessa få anläggningar 
som delar av väggkonstruktionen. Indicierna för 
vilken typ av vägg som hus 1 haft bygger helt på 
en frånvaro av, snarare än en närvaro av anlägg
ningar. De väggkonstruktioner som nämnts tidi
gare i denna artikel består samtliga av liggande 
timmer/trä. I vissa fall har hörnstolpar kunnat 
påvisas. I övrigt behöver inte denna konstruk
tionsteknik avsätta synliga spår på/i marken om 
inte konstruktionen brunnit ner och dess timmer 
förkolnats.

Bristen på anläggningar gör det troligt att 
bostadsdelen har haft timrade väggar som utgjort 
ramen för en cirka 5x10 meter stor rektangulär 
byggnad.

Skärvstenssträngarnas tillkomst. I boplatsval
lens nutida form var avståndet mellan de två 
avlånga strängarna med skärvsten sådant att man 
fick en golvyta som på sin höjd var 3x10 meter. 
Golvytan är ganska smal för en byggnad som 
borde ha nyttjats som bostadsdel. Vi måste dock 
tänka oss att skärvstensvallarna har haft en helt 
annan utbredning under den tid då en byggnad 
stod på platsen.

Skärvstenssträngarna bör ha uppstått efter 
det att hus 1 färdigställts. Sammansättningen av 
materialet i strängarna tyder på det: stora mäng
der skärvsten påträffades både i den norra och i 
den södra strängen tillsammans med fynd som är 
samtida med hus 1. Hade boplatsvallen skapats 
genom att en golvyta beretts innan huset stod 
på plats, så bör det mesta materialet i vallarna 
inte ha bestått av det fyndmaterial som beskri
vits tidigare i texten utan snarare av ett äldre 
fyndmaterial. Det samtida fyndmaterialet skulle 
då ha påträffats i toppen av strängarna, men i 
själva verket fanns detta material representerat 
ända från botten.

Jag utgår från antagandet att strängarna med 
skärvsten anlagts efter det att hus 1 byggts och 
att vallarna är resultatet av en depositionstrategi
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Figur 122. Schematisk skiss över husets olika faser: 1) Det neolitiska huset visas här under sin aktiva fas. Huset är 
anlagt i en svag sluttning. Strängarna med skärvsten och annat avfall byggs gradvis upp utefter långväggarna.
2) Förfallet har börjat. Taket har rasat in, regn och övrig erosion börjar göra sitt verk på skärvstenssträngarna.
3) Väggarna faller inåt. Vallarna utefter de norra och södra långväggarna rasar utför sluttningen. Delar av den 
södra vallen rasar även norrut i samband med att väggarna faller. 4) Beskriver boplatsvallens nuvarande utseende.

hos dem som nyttjat huset. Orsakerna bakom 
denna strategi kan vara flera, men den isolerande 
effekten mot vinterkylan kan vara ett skäl, liksom 
att det mesta av avfallet som deponerats utefter 
husväggen är ett vinterfenomen.

Fenomenet är inte okänt utan har noterats 
bland annat i samband med undersökningarna av 
boplatsvallen i Peruaso, Finland. Där skriver man 
bland annat att vallarna i boplatsvallen huvud
sakligen bestod av sand blandad med skärvsten, 
brända ben, kvartsavslag, föremål och avslag av 
andra stenmaterial. Värmehållningen i byggna
den kan ha ökats genom att väggarna kläddes 
med sand, snö eller torv (Ojanlatva & Alakärppä 
2002:ii3ff).

I fallet med hus i kan inte orsaken till depo
nerandet av avfall utefter långväggarna vara 
att tjäna som isoleringsmaterial. Depositionen 
har skett under en så pass lång tid att det inte 
kan ha haft en sådan funktion. Flade syftet 
med en vall utefter husväggen varit att få till 
ett isolerande lager, skulle det enklaste ha varit 
att skotta upp sand mot husväggen då huset

anlades. Det deponerade materialet utefter hus
väggen kan ha nått en avsevärd höjd under den 
tid då byggnaden nyttjats och i stort sett hållit 
samma form så länge som väggarna stod kvar. 
Då väggarna till sist kollapsat har skärvstens- 
vallarna rasat ut och tagit den form den hade 
vid undersökningen 2002.

Strängarna med skärvsten i anslutning till 
bostadsdelen är således inte skapade i samband 
med anläggandet av en nedgrävd golvyta utan 
härrör från ett mer pragmatiskt bruk av huset. 
Materialet i vallarna har ackumulerats under en 
längre tid och bör rimligtvis ha kommit dit under 
den tid av året som huset nyttjades intensivt, 
nämligen vinterhalvåret, en företeelse som har 
noterats av Petro Pesonen i sin studie av husen i 
Kuorikkikangas (Pesonen 2006:208).

Härdar. I hus 1 framkom tre, möjligen fyra härdar 
som är samtida med hus x. Samtliga var placerade 
norr om de takbärande stolparna. Tre av dem var 
täckta av ett tunt kulturlager medan den fjärde 
härden påträffades under den utrasade norra
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skärvstensvallen. De tre förstnämnda härdarna 
var samtliga uppskattningsvis 1,5x1 meter stora 
och var placerade symmetriskt inuti bostadsdelen; 
den östligaste och den västligaste härden fanns 1,5 
meter från bostadsdelens ände och den mellersta 
härden låg i mitten av bostadsdelen.

Hör då samtliga härdar till en och samma 
bostadsdel eller finns det en kronologisk skillnad 
mellan dem? Användes verkligen tre härdar i 
samma huskropp? De exempel som finns under
sökta i Norden pekar entydigt åt samma håll: Det 
verkar vara regel snarare än undantag att två här
dar fanns i bruk samtidigt i de neolitiska husen 
(till exempel Färjare & Wikström i997:ioff; 
Halinen m.fl. zooz:zo6; Pesonen zooz:i6ff). 
Halinen med flera nämner även att de kan skönja 
en eventuell funktionsskillnad mellan de två här
darna i huset i Martinniemi. Härdarna var olika 
placerade; den ena härden var placerad nära en 
av väggarna medan den andra var centralt place
rad i huset. Detta menar Halinen med flera skulle 
kunna vara en funktionell skillnad. Härden vid 
väggen skulle ha använts främst för matlagning 
medan den centrala härdens huvudfunktion var 
värme och ljus (Halinen m.fl. zooz:zo6).

Utifrån det källmaterial som finns, både i 
Sverige såväl som Finland, kan vi säkert säga 
att vanligtvis två, ibland tre härdar varit i bruk 
samtidigt i de neolitiska husen. Varför behovet av 
flera härdar har funnits i så pass små enheter som 
dessa hus utgjort kan man diskutera. Enbart en 
härd kan mycket väl ha fungerat både för värme/ 
ljus och för matlagning, men den tolkning som 
Halinen med flera gjort gällande härdarnas olika 
funktion är tänkvärd och skulle kunna förklara 
behovet av flera härdar.

Golv. Diskussioner kring eventuella golv förs 
av våra finska kollegor, och man har vissa indi
kationer på någon slags golvläggning bestående 
av träslanor lagda sida vid sida kan ha fungerat 
som golvtäckning. Även andra material kan ha 
avvänts för att skapa en golvyta, exempelvis 
grenar kvistar mm (Leskinen zooz:i67). Det sist
nämnda alternativet är det svåraste att belägga. 
Det är inte en okänd metod, även nuförtiden, att 
i vindskydd eller tält lägga ut ett tätt och tjockt 
lager med kvistar eller tallruskor på golvet för 
att isolera mot markkylan. I en mer permanent

byggnad skulle denna golvtäckning ha förnyats 
om inte flera gånger under vintern, så efter varje 
vintersäsong. Ett sådant utrensat golv skulle inte 
ha lämnat mycket spår efter sig. Möjligheten till 
någon form av golvläggning i hus 1 diskuterades 
under det pågående fältarbetet, men det kunde 
aldrig påvisas om golvet hade varit täckt av något 
eller om det helt enkelt bestått av en trampad yta.

Bostadsdelens gavel. När det gäller bostads
delens gavelända mot öster, så finns det inga kon
struktionsdetaljer som direkt kan bevisa gavelns 
form. Vi kan anta att gaveländen i öster är samma 
som den i väster, det vill säga rundad men det 
finns exempel på hus i det sydskandinaviska områ
det som har både raka och rundade gaveländar. 
Det mest sannolika är dock att den östra gavelän
den har varit rak. Detta antagande görs helt på 
grundval av den konstruktionsteknik som tilläm
pats på bostadsdelen. Bostadsdelen har, som tidi
gare nämnts, troligen varit timrad. Även om det är 
fullt möjligt att med timmer bygga upp en rundad 
form (jämför till exempel norrländska rundlogar) 
så vet vi att planlösningen har varit rektangulär. 
Följaktligen bör även gaveländen ha varit rak.

Entrédel och ingångar. Hus 1 hade inga tydligt 
markerade ingångar och från början spekulerades 
det bland annat om ingångar från gavlarna. Allt
eftersom undersökningarna framskred så verkade 
det snarare som om att ingången funnits mitt 
på den södra långsidan. Exempel på detta finns 
bland annat belagt från Svågertorp 8Ä (Skåne)
(z 030-1 780 f.Kr.) som hade haft en ingång i den 
norra vägglinjen (Artursson zoo5:i4) och Hage
stad 44 (Skåne) där man hade en ingång från den 
södra långsidan (Artursson zoo5:z5). Även den 
byggnad som gick under arbetsnamnet »Lasses 
hydda«, J 106C i Vuollerim, hade en ingång som 
var centralt placerad utefter den västra långväg
gen (Knutsson & Vogel zooorij).

Ingången till hus 1 var således exponerad 
mot havet, något som kan ha inneburit att man 
under vintern även exponerat sig för de kalla 
havsvindarna. Detta verkar man ha avhjälpt med 
ett skärmskydd. Utanför ingången påträffades tre 
stolphål som inte passade in i själva huskonstruk
tionen. Stolphålen låg i en linje som gick snett ut 
från husväggen. Liknande konstruktionselement
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kan iakttas i tre av de sju hyddgrunderna som 
påträffades vid Fräkenrönningen iValbo socken, 
Gästrikland. Där fanns inte en rad med stolphål, 
men väl en rad med stenar lagda i anslutning till 
ingången (Björck 1998:2z).

Det verkar som om man har valt att lägga 
ingången mitt emellan de två huskropparna/ 
delarna. Ingången ledde in till en entrédel som 
möjligen har kunnat fungera som en sluss in i de 
uppvärmda delarna av huset. Entrédelen var mel
lan 15 och 18 kvadratmeter stor och från entré
delen har man troligtvis haft någon sorts ingång 
till respektive husdel, men hur dessa ingångar har 
sett ut kan vi inte avgöra.

Förrådsdelen. Väster om bostadsdelen låg det 
som vi tolkar som en förrådsdel. Denna var 
10x6,5 meter stor och har i likhet med bostadsde
len centralt placerade stolphål (ett tydligt stolphål 
samt ett par eventuella omstolpningar). Det som 
skiljer sig från bostadsdelen är att väggkonstruk
tionerna varit olika samt att förrådet haft en del
vis nedsänkt golvyta samt avsaknaden av härdar.

Ett system av stora gropar påträffades liggande 
som i en krans runt förrådsdelen. Groparna var 
avlånga, minst en halvmeter djupa och, åtmins
tone i den norra delen av förrådsdelen, var de 
försedda med en rak gropkant i norr (husets 
utsida) och en sluttande mot söder (husets insida). 
Tre av dessa kraftiga gropar hittades i den norra 
delen och i den södra delen fanns minst två. Mot 
förrådsdelens västligaste del fanns inte samma 
kraftiga och stora gropar utan snarare några min
dre sådana, täckta av ett kulturlager. Kulturlagret 
bestod av en rödbrunaktig sand som bland annat 
innehöll skärvsten, artefakter och brända ben. I 
förrådsdelens väsligaste del, i anslutning till den 
tänkta gaveländen påträffades en koncentration 
med naturlig, rundad sten. Systemet med gropar, 
kulturlager och stenkoncentrationen beskriver 
närmast en hästskoform som med sina raka norra 
och södra delar väl ansluter till entrédelen och 
bostadsdelen i öster. Ytterligare en konstruktions- 
detalj framkom i förrådsdelen, nämligen en grop 
placerad centralt i golvet, något öster om den del
vis nedsänkta golvytan.

Denna del av hus 1 skiljer sig väsentligt från 
bostadsdelen om vi jämför dem konstruktions- 
mässigt. Båda har ungefär lika stor golvyta, båda

delarna har takbärande mittstolpar som troligtvis 
har burit upp ett gemensamt tak men där upphör 
likheterna. Medan bostadsdelen hade knuttim
rade väggar så verkar denna konstruktionsform 
inte ha använts i den västra delen av hus 1. Här 
verkar väggarna snarare vara någon form av 
stolpkonstruktion.

Väggen. Groparna för stolparna är som tidigare 
nämnts placerade utefter den tänkta vägglinjen. 
Detta gör att vi måste tänka oss en byggnad med 
takbärande stolpar försett med kraftiga stolpar i 
väggen. Varför man vill bygga ett hus/del av hus 
med så kraftiga väggstolpar och hur kan väggen 
ha sett ut mellan stolparna?

Det första vi kan konstatera är att i den västra 
delen av huset har inga härdar påträffats: denna 
del av huset med andra ord troligen inte har varit 
uppvärmd. Väggarna behövde rimligtvis inte 
vara lika kraftigt byggda som de i bostadsdelen. I 
denna husdel kan det ha varit tillräckligt med en 
flätverkskonstruktion eller liknande. Exakt hur 
en sådan flätverkskonstruktion har byggts vet vi 
inte men vi kan anta att de kraftiga stolparna i 
våglinjen, samt mittstolparna har burit upp tyng
den av taket och möjligen även tyngden av ett 
loft. Man kan inte heller utesluta möjligheten av 
att stående eller liggande timmer kan ha använts 
som väggelement. Denna möjlighet antyds för 
Fosie-komplexets hus 13 (daterat 2290-1 890 
f.Kr.) (Björhem &c Säfvestad 1989:73).

Ett av husen från Fosie var försett med kraf
tiga väggstolpar. I den tolkning som gjordes av 
denna byggnad kan man se hur väggarna har 
försetts med utvändigt stående virke och flätverk 
och att vallar har skottas upp emot väggarna 
(Björhem & Säfvestad i989:y3ff). Denna lösning 
är högst tänkbar för den västra delen av hus 1.

Golvet. Golvet i denna del av hus 1 skiljde sig 
från golvet i bostadsdelen genom att det var tyd
ligt nedsänkt. Den nedsänkta ytan kan uppskat
tas vara 5,7x2 meter (cirka 11,4 kvadratmeter). 
Traditionen med nedsänkta golv verkar vara 
väl spridd och förekommer i hus i Sydskandina- 
vien, norra Sverige och Finland. En tydlig trend 
från det sydskandinaviska området är att det 
nedsänkta golvet enbart finns i en del av huset 
(Artursson zoo5:i4ff; Björhem i989:z34ff).

173



Förrådsgropar/Källare. En större grop påträf
fades i hus i, i dess västra del närmast entré
delen. Gropen var avlång och mätte 5x2 meter 
och var cirka 0,6 meter djup. Den var fylld med 
sand i olika omgångar och innehöll fynd från de 
omkringliggande kulturlagren. I botten av denna 
grop påträffades ett spetsformat hänge i rödskif
fer med antropomorf dekor (se fig. 130).

Vi utgick tidigt i tolkningsarbetet i att gro
parna i boplatsvall A983 skulle kunna vara för- 
rådsgropar av något slag, men de som vi kunde 
bestämma kronologisk till den mellanneolitiska 
perioden låg samtliga utanför den samtida bygg
naden (hus 2). Den ovan nämnda gropen åter
fanns mitt inne i hus 1.

Hur hängde detta ihop: En grop mitt inne i 
huset? Det visade sig att fenomenet inte alls var 
okänt. Både i sydskandinaviska och nordsvenska, 
såväl som i finska lämningar efter neolitiska hus 
återfinns en förrådsgrop/källare inuti huset. Som 
exempel på sådana sydskandinaviska hus kan 
vi nämna hus 92 i Fosie där en grop var anlagd 
i husets centrala del, i den nedsänkta golvytan 
(Artursson 2005:12, Björhem 1989:235), eller 
hus 12 i Västra Karaby där man i ett 20,6x5,3 
meter stort långhus påträffade en nedgravning 
4,6x4,8x0,6 meter som tolkades som en källare 
(Artursson 2005:20).

I de nordsvenska boplatsvallarna från inlan
det finns ett flertal exempel på förrådsgropar 
som anlagts i de uppkastade vallarna (Lundberg 
1997:110). Liknande gropar har noterats i sam
band med undersökningarna av boplatsvallarna 
i Vuollerim (Lundberg 1997:110; Knutsson & 
Vogel 2000: i6ff). Från det finska materialet kan 
vi som exempel ta huset från Kärmelahti, Puu
mala, där man påträffade en centralt placerad 
grop. Denna var placerad mellan härdarna, i linje 
med dessa (Katikoski 2002:198). I Bejsebakken 
(Danmark) uppvisade ett av husen två möjliga 
förrådsgropar (Sarauw 20o6:24off).

Det finns ytterligare en förklaring till gropen. 
I4C-analysen har daterat gropen till det sista ske
det för hus i (2045 f.Kr.) och i gropen gjordes ett 
fynd som bestod av ett unikt skifferhänge. Är det 
möjligt att denna grop inte är en förvaringsgrop 
utan snarare är en rituell handling kopplad till 
övergivandet av huset?

Takkonstruktionen. Hus 1 hade minst tre enkla 
stolphål placerade utefter husets mittlinje vilket 
innebär att huset varit tvåskeppigt, med takåsen 
i boplatsvallens längdriktning. Utöver att huset 
haft en mesulakonstruktion, kan ett antal varian
ter på takform och lutning föreslås. Takstolarna 
kan ha gått ner i de intilliggande skärvstensval- 
larna i norr och söder, något som föreslås av 
Liedgren och Sturk (Liedgren 1995:128; Sturk 
1995:31996:11). Takstolarna kan likaväl ha 
anslutit till det översta stockvarvet i husväggen 
som i fallet med boplatsvallen vid Rusavierto. 
Leskinen förordar sadeltak som det mest san
nolika. Huruvida detta har förankrats i marken 
eller i stockverksramen som utgör väggarna läm
nar hon däremot öppet för tolkning (Leskinen 
2002:165).

Båda husdelarna har haft ett gemensamt tak, 
men troligen har takets form vid respektive gavel 
varit olika. Den västra delen av hus 1 har en tyd
ligt markerad svängd gavellinje, så där råder i alla 
fall ingen tvekan i tolkningen av gavelformen. 
Taket har i denna del av hus 1 sannolikt varit val
mat alltså troligen ett sadeltak, som på kortsidan 
slutat med ett triangulärt takfall (valmsida) i stäl
let för ett vertikalt gavelparti. I den östra delen av 
hus t har gavelformen varit rak, med andra ord 
ett sadeltak.

En annan möjlighet är att forrådsdelens tak 
kan ha varit högre än bostadsdelens. Exempel 
finns i det etnologiska materialet, till exempel det 
sydgötiska huset (exempelvis Kyrkhultsstugan på 
Skansen, Stockholm), där bostadsdelen har haft 
en lägre takhöjd för att bevara värme, medan för- 
rådsdelarna haft en högre takhöjd för lagringsut
rymmets skull.

Taktäckningen har troligtvis bestått av tunnare 
rundvirke, antingen helt eller som kluvor. Dessa 
har lagts tätt bredvid varandra, i stående riktning 
från markplanet upp emot taknocken (Katikoski 
2002:i97ff). Ovanpå detta har troligen näver 
lagts (Katikoski 2002:i97ff; Liedgren 1995:128; 
Wikström 1998:31). En dylik taktäckning vore 
fördelaktig om huset varit avsett för ett långva
rigt, mer stationärt boende (Liedgren 1995:128). 
De ovan nämnda exemplen är de mest troliga 
för hus i. Andra tänkbara alternativ skulle 
kunna vara torvtak, vass eller en taktäckning av
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skinn/hudar. Torvtaket kan vi utesluta utifrån 
de arkeologiska resultaten då inget som kunde 
antyda ett lager med nedbruten torv syntes mel
lan de konstaterat neolitiska lagren och det tunna 
vegetationsskikt som överlagrat hus i efter dess 
övergivande.

NEOLITISKA BYGGNADSTRADITIONER

Den kamkeramiska kulturen har genom fynden i 
Tillberget kunnat beläggas i den nordligaste delen 
av Sverige. Att även den kamkeramiska bygg
nadstraditionen tillämpats på Tillberget antyds 
bland annat av Ove Halén (1994:98). Kan då den 
kamkeramiska byggnadstraditionen ha använts 
på Bjästamon och de andra neolitiska lokalerna 
på Skorpedsåsen? När det gäller så direkta jäm
förelser mellan kulturerna så måste nog svaret bli 
nej. Det kanske är så att den byggnadstradition 
som influerat husbyggarna vid Bjästamon inte 
enbart ska relateras till den kamkeramiska kul
turen, utan snarare till en större och mer spridd 
cirkumpolär byggnadstradition.

På Bjästamon kan vi se att det finns inslag 
i de konstruktionsdetaljer som framkom vid 
undersökningarna av hus 1 som liknar den kon
struktionsteknik som återfinns bland annat i de 
österbottniska lokalerna. Det finns dock delar av 
konstruktionen i hus 1 som inte samstämmer med 
den kamkeramiska byggnadstekniken, nämligen 
att en förrådsdel byggts samman med bostadsde
len. Dessutom skiljer sig byggnadstekniken mel
lan de olika huskropparna.

Som tidigare redovisats har bostadsdelen tro
ligen haft timrade väggar och takbärande mitt
stolpar, enligt den finska traditionen från tiden. 
Förrådsdelen uppvisar emellertid en mer sydskan
dinavisk byggtradition, med takbärande mittstol
par och stolpar i vägglinjen. Det intressanta är 
att man på Bjästamon har valt att använda sig av 
båda byggnadstraditionerna samtidigt i en och 
samma byggnad. Varför kan man bara spekulera 
kring, men det kan vara så att människorna på 
Bjästamon under denna period tagit intryck av 
de bästa delarna ur dåtidens byggnadsteknik och 
anpassat dem till den miljö de levde i. Följdfrågan 
som infinner sig då är varför i så fall inte samma 
fenomen finns i Finland, med tanke på att de bör

ha haft ett likvärdigt klimat? Svaret på den frågan 
har eventuellt med handelskontakterna att göra. 
Människorna på Bjästamon kan genom sin geo
grafiska placering helt enkelt ha bott »mitt i« 
och därigenom ha fått kulturella impulser från 
i stort sett alla riktningar. Dessa flöden av idéer 
har resulterat i att ett eget kulturellt uttryckssätt 
vuxit fram på Bjästamon, och att detta kultu
rella uttryckssätt yttrar sig bland annat i husens 
utformning.

Olika hustyper?

Undersökningarna på Bjästamon har visat att 
minst två olika byggnadstyper har använts: En 
rund och en avlång. Är det då någon skillnad 
mellan dessa två? Finns det kronologiska eller 
funktionsmässiga skillnader eller är de utslag för 
olika byggnadstraditioner?

I den argumentation som har förts kring hus 
och byggnader från stenåldern har ett huvudspår 
varit att det finns kronologiska skillnader mellan 
de olika byggnadsformerna. Ojanlatva och Ala- 
kärppä menar att byggnadsskicket genomgår en 
förändring i skiftet mellan yngre stenåldern och 
den äldre metallåldern: man övergår från ovala 
till rektangulära hus (Ojanlatva & Alakärppä 
2002:121). keskinen antyder detsamma och för
klarar det genom att klimatet blivit kallare under 
senneolitikum, något som tvingar fram en ny 
tradition kring byggandet av hus, från runda lätta 
byggnader till fyrkantiga och tyngre, men var
mare hus (keskinen 2002:168). En motsvarande 
förändring från mindre till större hus, kan även 
observeras i Norge, men i Norge har detta satts 
samman med förändringar av den sociala struk
turen och bofasthet (Tiedgren 1995:125).

I boplatsvall A983 kunde vi klart notera att 
det avlånga hus 1 var yngre än det runda hus 2, 
något som skulle tala för att runda hus är äldre 
än avlånga. Det som dock talar emot detta är 
att det framkom en rund byggnad på den västra 
delen av undersökningsområdet som utifrån fyn
den och I4C-dateringarna var samtida som hus 1. 
Det omvända förhållandet kan sägas angående 
det äldre hus 2. Det var samtida med de tre kopp
lade boplatsvallarna strax norr om undersök
ningsområdet.
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Figur 123. Tolkning av hus 1. Illustration: Franciska Sieurin-Lönnqvist.

Det förefaller alltså som om att runda hus och 
långhus har varit i bruk ungefär samtidigt, däre
mot kan man ifrågasätta om flera långhus och 
runda hus har varit i bruk samtidigt.

Vem bygger husen?

Petro Pesonen skriver i en artikel 2002 att det 
är svårt att göra en koppling mellan en speciell 
kulturgrupp och bruket av boplatsvallar eller 
hus med nedsänkta golvplan i Finland men att 
man kan dra allmänna riktlinjer. Generellt kan 
boplatsvallar kopplas till vissa kulturgrupper 
men inte till andra. De flesta av de utgrävda 
boplatsvallarna hör samman med typisk kamke
ramik, sen kamkeramik, Kierikki- och Pöljägods 
medan traditioner som tidig asbestkeramik och 
tidig kamkeramik inte kan kopplas till bruket av 
boplatsvallar (Pesonen 2002:25).

I Bjästamon är det likaledes svårt att indenti- 
fiera en enskild kulturgrupp ur de grupper som 
finns företrädda under mellanneolitikum B och 
senneolitikum. Vad som framkommer när det 
gäller de som har befolkat Bjästamon är att man 
verkar ha varit mottagliga för impulser från sin 
omvärld. I fyndmaterialet så finns representation 
från Baltikum, Sydskandinavien, Finland och de 
baltiska länderna och det verkar även som om det

inte bara är utbytet av varor som försiggått utan 
även utbytet av idéer och tekniska innovationer. 
Detta gäller inte minst huskonstruktionerna. 
Intressant är tanken på att både influenser från 
de sydskandinaviska och från den östliga, finska 
kultursfärerna verkar ha anammats vid anläggan
det av hus 1: en förrådsdel enligt sydskandinavisk 
tradition byggs samman med en bostadsdel byggd 
enligt en nordlig-östlig tradition (fig. 123).

Bodde man i husen säsongsmässigt?

Kankaanpää skriver i sin artikel från 2002 att det 
faktum att husen är delvis nedgrävda och att de 
har kraftiga vallar runt om tyder på att det rör sig 
om vinterbostäder. Etnografiska paralleller från 
arktiska och subarktiska samhällen visar på lik
nande boendemönster, speciellt om det rörde sig 
om en säsongsmässig rörlighet. Även i sedentära 
samhällen fanns en tendens att flytta till lättare 
hus eller tält under årets varma årstider (Kanka
anpää 2002:y2ff).

I likhet med Kankaanpää menar jag att hus 
i haft sin mest intensiva brukningsperiod under 
vinterhalvåret. Under den varma årstiden har man 
möjligen bott kvar i huset men man har troligtvis 
flyttat ut aktiviteter från huset till de omkringlig
gande ytorna. En annan skillnad från de hus som
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Kankaanpää presenterar är att hus i inte var ned
grävt. Som det framgick i den konstruktionsmäs- 
siga presentationen av hus i, så är de vallar som 
återfinns på boplatsvall A983 inte ett resultat av 
att en golvyta har grävts ned, utan snarare på att 
diverse material under husets grovt sett hundra
åriga bruk har deponerats utefter husväggarna.

Detta tyder på att det rör sig om ett nyttjande 
av huset vid en tidpunkt på året då det inte går 
att utöva den depositionsstrategi som i övrigt 
finns företrädd på boplatsytan i stort, det vill 
säga dumpning av brända ben med mera i gropar. 
Detta kan bero på att marken på Bjästamon i 
praktiken består av ren sand, så är det svårt att 
gräva nya gropar under vintern, då tjälen gått i 
marken. Därför kan man ha valt att deponera sitt 
avfall i vallarna runt huset.

Oavsett var avfallet har deponerats tyder detta 
ändå på en genomtänkt strategi som styr var 
avfallet får kastas. Vintertid kastar man avfal
let utefter husväggen, möjligtvis för att bygga på 
väggarnas isolerande effekt, men det kan vara så 
att man helt enkelt inte såg var avfallsgroparna 
låg om boplatsen var täckt av snö. Så istället för 
att smutsa ner på boplatsen lade man avfallet 
utefter husväggarna, allt för att hålla ordning och 
reda på boplatsen.

Det vi däremot kan fråga oss är om denna stra
tegi är uppkommen på grund av en pragmatisk syn 
på ordningen på boplatsen eller om det beror på 
rituella beteenden och renlighetstabun likt de som 
de två nubiska samhällena Moro och Mesakin till- 
lämpar på sina boplatser (Hodder ipSzazjff).

(För-)Brukningstiden

De daterade anläggningarna i bostads- respektive 
förrådsdelen visade sig vara relativt samtida och 
spegla en brukningstid av huset av något hund
ratal år, cirka 2400-2200 f.Kr. I denna analys 
ställdes de enskilda dateringarna gentemot varan
dra genom att se på dateringen. Den kontextuella 
analysen som utfördes under avrapporteringen 
av fältarbetsfasen (Holback m.fl. 2004) testades 
genom en kronologisk bearbetning där man sam
lat all tidsbunden informationen från boplatsval
len A983.1 studien sammanställdes de enskilda 
tidsuppgifterna. De stratigrafiska begränsning
arna som överlagringar och tecken på destruktion

utgör underlag för bearbetningen (för mer ingå
ende beskrivning se Bäck & Strucke 2003:1;^). 
Proverna ordnades i strikt stratigrafisk ordning.

Utgångspunkten för bearbetningen är att 
överlagrande datering bör vara yngre än under- 
lagrande datering. Uppgifterna resulterade i den 
figur som redovisas nedan (fig. 124). Som all 
statistisk bearbetning måste resultatet i slutänden 
underkastas en rimlighetsbedömning. Analysen 
visade att hus 1 troligtvis varit i bruk under en 
period av cirka 80 till 100 år.

Den stora mängden fynd från den stora bo
platsvallen är anmärkningsvärd. Närmare hälften 
av alla fynd från undersökningarna på Bjästa
mon, hittades inom boplatsvallen A983 (se fig. 
118). Mängden fynd möjliggör utöver studien 
av olika rumsindelningar och aktivitetsområden 
även möjligheten att studera storleken på kon
sumtionen över en längre period.

Studerar man exempelvis förekomsten av 
skärvsten, så uppskattades den dokumenterade 
mängden skärvsten till cirka åtta ton. Även 
mängden ben (cirka 39 kilogram) motsvarade 
cirka hälften av den totala mängden ben påträf
fade på boplatsytan. Bägge dessa exempel låter 
som om det vore oförklarligt mycket, nästan som 
om det vore en överkonsumtion som försiggått 
på Bjästamon.

För att nyansera bilden av konsumtionen på 
Bjästamon kan man göra en enkel räkneövning. 
Genom att utgå från att förbrukningen har 
varit konstant under husets brukningstid och 
slå ut den totala mängden material över den tid 
som boplatsvallen/hus 1 har varit i bruk, så blir 
mängderna fynd plötsligt greppbara och möjliga 
att förstå. Skärvstenen till exempel skulle mot
svara en förbrukning av motsvarande 80 till 100 
kilogram sten per säsong. För benen skulle den 
siffran motsvara mellan 0,3 till 0,4 kilogram per 
säsong. I dessa siffror finns det naturligtvis ett 
mörkertal, för det är inte alls säkert att allt avfall 
har deponerats i direkt anslutning till hus 1, eller 
att materialet har bevarats in i våra dagar.

Lars Göran Spång diskuterar just dessa frågor 
och belyser ett flertal faktorer som spelar in i en 
sådan beräkning, bland annat vad som produce
rat skärvstenen (matlagning, uppvärmning med 
mera), klimatets roll etcetera (Spång 1986:72). 
Mängden skärvsten i hus 1 kan inte förklaras
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Sekvens: Hela analysen {A= 103,7 % (A'c= 60,0 %)} 

Boundary Bound 

Ti^J före hus
L C Date 3200 BC 95,7

Sękyenjs: Hus 2____ ,_

Boundary Bpund _4__

Fas 1

U 4-26978 101,4%

Ua-26979 101,2 

Boundary Bound

Sekvens: Hus i första anläggningsfasen 

Bgund^ry Bpuncj
Fas 2 Första anläggning 

U a-269,80 115,9 

Ua-26765 61,1%
Sekvens: Hus i andra anläggningsfasen 

Boundary B,ounc|
Fas 2 Andra anläggning 

KIA23901 96,2 °A 

KIA20294 97,4%

Sekvens: Hus 1 brukningsfasen 

Boundary Bound,

Fas 2 Brukningsfas 

Uą-258Q5 100,4%

Uą-25801 101,1 %

Ua-25800 120,0%
Ua-25804 99,1 %

Boundary Bound 

Boundary Bpunc^

Boundary Bound 

Sekvens: Hus 1 övergivande 

Boundary Bouncj____ ____ .

E
Fas 3 Övergivande 

KIA20302 115,1%

KIA20290 117,0%

-. Boundary Bouncj 

Sekvens: Nytt hus 

Boundary Bound

E
Fas 4 Ny Etablering 

C Date 2000 BC 108,0 

Boundary Bound 

Bgund^ry Bouncj 

6000 f.Kr.
5000 f.Kr. 4000 f.Kr. 

Kalenderår
3000 f.Kr. 2000 f.Kr. 1000 f.Kr.

Figur 124. Analys av 14C-dateringar från A983. Diagrammet visar kronologiska sekvenser för händelser 
som kan knytas till boplatsvallen. Boundary bound anger tidsramar för alla sekvenser i analysen liksom 
den osäkerhet som gäller för avgränsningarna i tid.
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på ett enkelt sätt, men den enkla beräkning som 
gjorts i denna artikel ger i alla fall en fingervis
ning om de berörda mängderna.

FYRA BILDER FRÅN 

ETT NEOLITISKT HUS

Efter att ha bearbetat huskonstruktionerna skall 
jag nu med utgångspunkt från fyndspridningen 
presentera fyra bilder av det neolitiska huset i den 
stora boplatsvallen.

Man skulle kunna betrakta resultaten från en 
arkeologisk undersökning på lite olika sätt. Jag 
har tidigare i denna artikel behandlat de resultat 
som ger förhistoria ett skelett. Den yttre ramen 
som utgörs av hus, sopgropar, alltså de strukturer 
människan har byggt åt sig för att organisera sin 
tillvaro. Genom fynden kan jag tillföra ytterligare 
en dimension till stenålderns människor, skelettet 
byggs på och formerna framträder.

Grundläggandet

På Bjästamon kan vi anta att vissa föremål och 
spår är lämningar efter ceremoniella handlingar. 
De kan ha utförts exempelvis vid byggandet eller 
övergivandet av hus i.

I hus i hittades ett antal föremål utefter den 
norra långväggen. Dessa hade troligtvis lagts 
under väggen då den byggdes och borde rimligen 
betraktas som husoffer. Föremålen i fråga var en 
slipad spets i kvartsit, en komplett men itu-bruten 
pilspets i grå skiffer, en spets i skiffer, en av bärn- 
stenspärlorna som nämndes tidigare, med mera. 
Det fanns fler fynd i bostadsdelen än i förrådsde- 
len, men även där fanns offerfynd (fig. 12.5).

Utefter hela den norra långväggen hittades fyra 
pil- och spjutspetsar. Spetsar hittades även i andra 
delar av hus 1 men med den stora skillnaden att 
de som låg utefter den norra långväggen utan 
undantag var hela. De spetsar som påträffades i 
övriga delar av hus 1 var samtliga fragmenterade.

I ett av de takbärande stolphålen i förråds- 
delen hittades även en liten depå med avslag av 
tuffit. Den bearbetade tuffiten var av samma slag 
som den som hittades vid en slagplats strax söder 
om förrådsdelen, knappt fem meter från stolphå- 
let. Detta var det enda exemplet på deponeringar 
i stolphål vi hittade i hus 1 och tolkas som en

offergåva utförd i samband med att förrådsdelen 
har försetts med nya takbärande stolpar.

Att rituellt deponera föremål utefter hus
väggen eller en takbärande stolpe har tidigare 
noterats bland annat i Apalle (deposition utefter 
husvägg), Fosie och Västra Skrävlinge i Skåne 
(depositioner i stolphål). Detta har tolkats bland 
annat som en möjlig accentuering av hushål
let och huset till skillnad mot hur man tidigare 
bedrev offer, nämligen på utvalda i terrängen 
utmärkande platser (Welinderm.fi. 1998:21 iff).

Det intressanta med det vi kunnat iaktta i hus 
i är att man inte bara genomfört rituella hand
lingar i samband med att huset byggs utan även 
då huset genomgått vad som bör ha varit tämli
gen omfattande reparationer. Att vi tolkar offret 
av tuffit i stolphålet i förrådsdelen som av senare 
datum är husets anläggande har att göra med den 
slagplats för tuffit som återfanns strax söder om 
den förrådsdelens gavel. Slagplatsens placering 
gör att den inte kan föregå hus 1 utan den måste 
vara tillkommen vid ett senare tillfälle.

Den goda ordningen - inomhus

Antalet fynd innanför strängarna med skärvsten 
var inte särskilt stort. Fynd förekom men inte 
alls i samma omfattning som i strängarna med 
skärvsten. Detta är troligtvis inte ett resultat av 
att man inte har avsatt skräp och avfall inomhus, 
utan snarare att de som bodde inne i huset var 
måna om att hålla rent omkring sig.

Även Ojanlatva och Alakärppä noterar att 
man verkar har städat av sina boningar, speci
ellt aktivitetsytorna och ytorna kring härdarna. 
Avfall som skapats inomhus städas undan så att 
det inte stör de vardagliga göromålen på aktivi
tetsytorna eller hindrar framkomligheten. I som
liga förhistoriska hus har avfallet lagts i vallarna 
(Ojanlatva & Alakärppä 2002:115; Pesonen 
2006:208).

Avfallet från i hus 1 har under årens lopp 
deponerats utefter utsidorna på husets norra 
och södra långväggar. Till sist har strängar med 
eldspräckt sten och annat hushållsavfall bildats 
utefter långväggarna på hus 1. Värt att notera är 
att en stor del av fyndmaterialet hittades i ned
gravningen för hus 2 (fig. 126). I själva verket 
verkar det som om avfallsdeponeringen varit så
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medvetet utfört att man inte bara fyllt igen ned
gravningen för det mellanneolitiska hus 2 utan 
även byggt upp en strängformad vall utefter den 
sydvästra långväggen.

Vallarna utefter hus i och andra boplatsvallar 
liknande boplatsvall A983 skulle med andra ord, 
om de följer mönstret från Bjästamon, vara utom
ordentligt viktiga att undersöka då de i detalj 
avspeglar husets aktiviteter.

Den goda ordningen - utomhus

Ett mycket tydligt fenomen på boplatsen var 
hur olika aktiviteter fördelade sig över ytan. Det 
mesta verkade vara väl organiserat och mycket 
lite av anläggningar och fyndmaterial verkade 
»ligga och drälla«. Ett exempel på detta är 
disponeringen av boplatsens olika ytor, där ett 
tydligt inslag var de gropar fyllda med bland 
annat brända ben som återfanns över nästan hela 
boplatsytan. De brända benen verkar med fördel 
ha lagts i gropar, åtminstone om man iakttar 
områdena utanför husvallarna.

Skillnaden mellan avfallsdeponeringen i direkt 
anslutning till hus 1 och de övriga boplatsytorna 
verkar vara svår att förklara, varför kasta en 
massa skräp i vallarna utefter huset när man ver
kar vilja gräva ner samma avfall i gropar då man 
befinner sig på husets »gårdsplan«?

Förklaringen kan finnas i den säsongsmäs
siga användningen av boplatsen. Under som
maren utnyttjar människorna på Bjästamon 
boplatsens samtliga ytor. Under vinterhalvåret, 
då aktiviteterna koncentreras till huset och dess 
omedelbara närhet deponeras avfall utefter 
husväggarna och särskilt i den svacka i marken 
som utgjordes av det nedsänkta golvet till hus 
2 (område D, fig. 127). Det är mycket möjligt 
att den goda ordningen är säsongsbetonad med 
olika strategier för olika säsonger.

Fyra områden stack ut avseende fyndens för
delning utanför hus 1 (fig. 127). Dessa områden 
kunde genom fyndsammansättningen direkt 
kopplas till aktiviteter som med fördel har 
bedrivits utomhus, exempelvis olika stadier av 
stensmide. Den enda slagplats som hittades i 
direkt anslutning till hus 1 fanns sydväst om för- 
rådsdelens gavel (fig. 127, område C). Slagplatsen 
representerar troligtvis endast ett tillfälle då man

hade suttit och slagit tuffit. Övriga slagplatser 
och dumpar med kvarts och kvartsit som hittades 
i närheten hade lagts på ett »behörigt« avstånd 
från hus 1, sannolikt för att slippa trampa i det 
skarpa splittret från den slagna stenen. Denna 
bild bekräftas också av fyndfördelningen. Om 
man studerar figur 118 ser man tydligt hur liten 
förekomsten av kvarts är i A983 jämfört med den 
övriga boplatsytan.

Omedelbart norr om den norra strängen med 
skärvsten noterade vi två områden som hade mer 
fynd i form av slagen kvarts än övriga ytor i hus
i. I övrigt var området norr om norra strängen 
fri från anläggningar och endast ett fåtal fynd 
påträffades där. Område A och område B kan 
antingen ha varit avfallsdumpar eller arbetsytor. 
Liknande ytor har observerats, bland annat på 
Brännpussen (Nilsson 2004:96).

Övergivandet

Även denna sista fas fanns representerad i fynd
materialet samt i en av de anläggningar som 
framkom i förrådsdelen. Tre härdar finns beva
rade i hus i och av dessa är en daterad till dess 
sista skede. Kring dessa härdar hittades några 
kvartsskrapor som möjligen använts i skenet från 
eldstaden (fig. 128).

Strax utanför bostadsdelen, i entrédelens norra 
del låg en hel malsten med slipytan nedåt samt en 
mycket stor kärna av kvartsit.

I förrådsdelen, placerad framför en liten ned
sänkt yta i golvet, låg ytterligare en malsten. Även 
denna hade lagts med slipytan vänd nedåt, med 
till skillnad från den förra var denna krossad. 
Cirka tre meter därifrån fanns en plan yta med 
en stensamling bestående av ett hundratal knyt- 
nävsstora stenar, både rundade, kantiga och 
skörbrända. Stensamlingen var glesare och mer 
oformlig in mot huset och tätare och närmast 
halvrundad mot väggen. Stensamlingen var tro
ligen ett förråd med koksten. »Stensamlingar 
utan kolinbladning kan tolkas som presumtiva 
skärvstenar, det vill säga samlade för att använ
das i kokgroparna den tid marken täcks av snö« 
(Lundberg 1997:109).

Märkligast är den närmare fem meter långa 
grop som hade grävts ned i förrådsdelen, längd
axeln i husets längdriktning. Gropen hade fyllts
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€> Tuffit depå 
© BärnstenspärlaFigur 125. Grundläggandet. 

Föremål nedlagda i den norra 
vägglinjen.

Figur 126. Fördelningen 
av fynden inomhus.

Spetsar, hela och 
fragmenterade
Yxor, hela och
fragmenterade

-
Slipstenar, hela och 
fragmenterade

# Knackstenar

Figur 127. Aktiviteter utanför hus 1.

w Maisten, hel
Malsten, trasig

▼ Hänge
s Kärna av kvartsit
1 Skrapa
• Sten
O BendepositionFigur 128. Hus 1, övergivande 

fasen. På bilden syns stenförrådet, det dekorerade 
skifferhänget, kvarsitkärnan, den hela malstenen, ben
depositionen samt skrapor kring den mellersta härden.

igen med sand tillsammans med ett skifferhänge. 
Hänget hade en närmast antropomorf utform
ning. Dess »huvud« hade lagts åt väster, medan 
nederdelen pekade åt öster.

Detta sista skeende skiljer sig mot det tidigare 
kända mönstret i hus i. Jag har tidigare skrivit 
om att strängarna med skärvsten har bildats 
genom att huset städats vid ett upprepat antal

tillfällen. I detta skeende har vi fortfarande spår 
efter de tre härdarna, som inte har städats ut. 
Kring härdarna återfanns även ett antal kvarts
skrapor. En koncentration med brända ben i 
bostadsdelens västligaste del och en krossad men 
komplett malsten i förrådsdelen har lämnats kvar. 
Samtliga dessa borde, enligt det generella mönst
ret för ordning på Bjästamon, ha städats bort och
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hamnat i något av de Ställen där avfallet lades. 
Detta har av någon anledning inte utförts.

Stenkoncentrationen i husets förrådsdel (fig. 
12.9), är troligtvis urplockat till stora delar. Ste
narna som har legat in mot förrådets östra delar 
har använts först och det som finns kvar är det de 
stenar som legat längst in mot ytterväggen. Det 
faktum att det endast finns stenar kvar i ett för
råd som varit avsett för vinterhalvårets konsum
tion gör att vi kan anta att den sista fasen av hus 
i möjligen har inträffat under vårvintern.

Det verkar som att huset inte kom att utnytt
jas på något sätt efter det att det övergivits. Huset 
borde ha kunnat användas som förråd eller då 
husets överbyggnad försvunnit, som dumpställe 
för boplatsens avfall, men det verkar inte ha 
gjorts. Samtliga förhistoriska nedslag i boplatsvall 
A983 upphör i och med att det stora huset på 
Bjästamon överges cirka 2100 f.Kr. Det är först 
3 000 år senare som man åter utnyttjar platsen, 
och då för att anlägga en tjärdal i boplatsvallens 
västligaste del.

Avrundning

När vi 2001 började arbetet med att gräva ut den 
stora boplatsvallen kunde vi inte föreställa oss de 
resultat vi skulle uppnå. Möjligen tänkte vi oss att 
vi skulle kunna få fram tydliga tecken på en lätt 
konstruktion, kraftig nog att hålla upp en tältduk, 
någon härd och så en stor mängd fynd, förstås.

Därför blev vi mycket förvånade när vi kon
staterade att det vi höll på att gräva ut inte bara 
var en stratigrafiskt komplex och omfattande 
struktur, utan snarare en succession av kronolo
giskt åtskilda strukturer som spände från mellan- 
neolitikum och ända in i historisk tid. Inte nog 
med det. Allteftersom bilden av hur de enskilda 
strukturerna sett ut blev tydligare och tydligare, 
kunde vi även konstatera att vi dessutom kunde 
spåra kulturinfluenserna till Sydskandinavien, 
Baltikum och till Finland. Byggnaden som hade 
upptagit större delen av det som vi kallat boplats
vall A983 var ett cirka 24 meter långt tvåskeppigt 
långhus som kunde dateras till den yngsta delen

Figur 129. Stenförrådet markerat med röd omkrets. Hus l:s begränsning är markerad 
med en gul linje. Foto: Henrik Runeson.
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av neolitikum, ett för perioden mycket långt hus 
(Welinder m.fl. ippSiiiBff).

Hus i har troligen bestått av tre delar: en 
bostadsdel, en entrédel och en förrådsdel. Dessa 
skiljde sig konstruktionsmåssigt från varandra 
eftersom förrådsdelen var stolpburet, med stående 
stolpar i väggen medan bostadsdelens väggar 
troligen har bestått av liggande timmer som möj
ligen varit knuttimrat. Gemensamt för de båda 
huskropparna var taket som hölls upp av stolpar 
placerade centralt utefter husets längdaxel.

Huset har nyttjats intensivt under vinterhalv
året, och under den tiden har bland annat husets 
härdar städats ur ett flertal gånger. Man har varit 
noga med att samla in och lagra det som man 
skulle komma att behöva under vintern, bland 
annat ett stort förråd med stenar till härdarna.

Under den varma årstiden har man möjligen 
valt att bo i lättare byggnader, vindskydd med 
mera. De flesta aktiviteter har man flyttat ut från 
huset. Framför allt har man utfört många av 
de nödvändiga hantverken på speciellt utvalda 
platser, tre av dessa fanns i direkt anslutning till 
det stora huset. En av dem låg på husets sydväs
tra ände, med god utsikt över havet och på den 
platsen hade man valt att bearbeta bland annat 
tuffit. De två andra platserna fanns på husets 
baksida, i skuggan.

Invånarna på Bjästamon verkar ha haft en 
bestämd uppfattning om hur man skulle bete sig 
inom boplatsen. Avfall och dumpar har lagts på 
bestämda ställen. Under det varma halvåret läggs 
avfall i gropar och under vintern, när man håller 
sig till husen, läggs avfallet utefter husväggarna.

Invånarna på Bjästamon har inte utgjort en 
egen enklav, som hållit sig på sin egen kant. Det 
visar bland annat fynden av bärnsten, flinta och 
nordbottniska redskap. Även huskonstruktionen 
skvallrar om att man har varit medveten om och 
har haft kontakt med sin omvärld. Det man har 
gjort på Bjästamon är att man har tagit till sig 
nyheter utifrån, såsom byggnadsteknik, och till- 
lämpat dem på sin närmiljö.

Efter cirka ioo år lämnas huset av dess invå
nare för att aldrig mer användas. Men samti
digt lämnar de fullt användbara föremål kvar i 
huset, varför gör man så? Är detta det vanliga 
förfaringssättet när man lämnar ett hus, ett slags 
avslutningsceremoni eller är detta utslag för

Figur 130. Skiff erhänget från hus 1 är 98 millimeter 
långt. Foto: Pehr Lindholm.
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något annat? Kanske har huset genom någon 
händelse blivit oanvändbart för dem och man har 
lämnat huset att förfalla. Vad säkert är så måste 
orsaken till övergivandet av huset ha varit så 
pass stark i det kollektiva medvetandet att man 
inte ens, efter det att huset rimligtvis borde ha 
försvunnit, utnyttjade platsen där det hade stått. 
Skulle det kunna vara så att husets äldste avlidit 
och att man övergav huset efter det?

EPILOG

Det är vårvinter på Bjästamon. Den bleka solen 
går upp ovanför trädtopparna och dagens första 
strålar faller över husnocken. Vintern har varit 
hård och kall och den har krävt sin tribut av 
husets invånare. Under natten har den gamle dött 
och hans familj förbereder sig för att begrava 
honom såsom seden bjuder. Eftersom marken 
utomhus fortfarande är frusen, har de inte kunnat 
gräva en grav åt sin frände utan man har påbör
jat att gräva hans grav inne i huset. Det är kanske 
lika bra. Eftersom den gamle dog inomhus kom
mer hans ande inte att kunna frigöra sig utan för 
alltid att vara bunden till huset.

Begravningen sker enligt traditionen, förutom 
att rödockra inte sprids i graven. Istället lägger 
man ned en enda gravgåva - den gamles amulett, 
spetsen som bröts av vid skaftet inuti den gamles 
första jaktbyte och som han från den stunden 
burit runt halsen. Han hade endast slipat lite på 
den röda skifferspetsen och försett den med en 
enkel dekor, och så hade han återskapat sig själv 
med sin jaktmundering på. Men det var för länge 
sedan... nu följde denna laddade symbol sin 
ägare in i det stora okända.

Graven fylls igen och hans fränder lägger en av 
husets två malstenar vid gravens ena ände. Denna 
har man använt för att mala den säd och de väx
ter som ingick i begravningsmåltiden. Nu skall 
den aldrig mer användas. Noga lägger de malste- 
nen med slipytan nedåt och till sist krossas den. 
När begravningsceremonin är till ända, lämnar de 
levande huset kvar åt den dödes ande. Den gamles 
föremål finns kvar: stenförrådet med stenar som 
skall värmas i husets härdar, en hel malsten att 
mala säden på och en präktig kvartsitkärna som 
råmaterial till redskap. De två sistnämnda låter 
man ligga vända upp och ner som man ska göra.

Eldar flammar i husets tre eldstäder och kring 
dem ligger några skrapor kvar sedan gårdagen 
samt de brända benen från begravningsmåltiden.
I skuggorna från eldarna kan de nästan se den 
gamle sitta vid härden i färd med att skafta sin 
spets på nytt. Porten bommas för. På väg ner mot 
det nyare huset vänder de sig om för en sista blick 
mot huset och ser då en sista ljusgrå rökslinga 
som stiger upp ur rökhålet i taket.

För den gamles fränder är nu huset som famil
jen bott i under tre generationer boning åt den 
gamles ande. Det hade varit ett bra hus. Den 
gamles far hade själv valt platsen och han hade 
också valt att bygga delar av huset på det under
liga sätt som bärnstensfolken i söder bygger hus 
på. De gamla på den tiden hade tyckt att det var 
en dåres sätt att överge familjens traditioner och 
bygga sitt hus på det där konstiga sättet, men 
den gamles far hade envisats. Han visade sig vara 
allt annat än dåraktig. Huset han hade byggt på 
Bjästamons sand stod säkert och välbyggt och 
kom att överleva både honom, hans son och de 
som nu ser den sista rökslingan svepas bort av en 
ljummen vårvind.
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HUS, H EM OCH HAMN
Åsa Lundberg

INLEDNING

Ett arkeologiskt material kan ge olika stark 
känsla av att komma nära de människor som till
verkade och använde materialet. En målad bild 
eller ristad bild ger en känsla av närhet eftersom 
den så påtagligt visar hur individen upplevde 
objektet som avbildades. Ett fingeravtryck i ett 
lerkärl ger naturligtvis också en känsla av påtag
lig närhet till individen liksom ett tandavtryck i 
ett tuggummi.

I denna artikel vill jag med utgångspunkt från 
kustboplatserna Bjästamon och Kornsjövägen 
diskutera husets byggande och huset som hem 
och den plats där man kan komma nära männis
korna som levde här just för att det var ett hem 
- inte bara ett hus.

Vy över Sandviken i Nätra. 
Foto: Jan Norrman.
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FORSKNING OM FÖRHISTORISKA 
HUS I SVERIGE

De största och tydligaste spåren av bosättarna 
vid havsstranden är de stora husgrunder som har 
undersökts. Mycket få av kustens bostäder från 
denna tid har hittats och undersökts. Generellt 
är forskningen rörande hus mycket ung. Även 
om undersökningar gjordes under 1900-talets 
början så spreds inte kunskapen långt. Materia
let var osäkert och lämningarna få. Först under 
1950-talet blev undersökningarna fler och främst 
handlade det om stolpbärande hus bland jordbru
kande kulturer i södra Sverige. Undersökningarna 
av järnåldersgården i Gene (Ramqvist 1983) i 
Örnsköldsvik och husgrunder från samma period 
i Hälsingland (Liedgren 199z) under 1980- och 
1990-talen kom att bryta mark för en arkeologisk 
husforskning med nya perspektiv (Göthberg m.fl. 
1995:184). Man använde bland annat paleoeko- 
logiska metoder för att bättre kunna tolka husens 
funktioner och utnyttjande.

Hus eller hyddor från jägarfolk i olika delar av 
landet antyddes också tidigt men mycket få hade 
undersökts. Även i Norrland fanns lämningar 
som redan på 1920-talet föreslogs vara hydd- 
grunder. Först i mitten av 1970-talet befästes att 
stenåldersbostäder fanns i Västerbotten (Spång 
& Falk 1976), ett resultat som fick till följd att 
fler lämningar i Norrland hittades och också 
kunde tolkas som bostäder. Det dröjde dock till 
1980-talet innan resultaten publicerades och blev 
kända för allmänheten (Lundberg 1985, 1986, 
1997, Rydström 1986, Spång 1986). På 1980- 
talet hittades och undersöktes även husgrunden 
i Vuollerim som tack vare att resultaten fick god 
publicitet i media också blev välkänd i hela landet 
(Loeffler & Westfal 1985). Varför det tog så lång 
tid att bekräfta att anläggningar i Norrland var 
stenåldersbostäder kan tyckas märkligt, eftersom 
man sedan länge visste att i norra Norge fanns 
otaliga bostäder från stenålder. David Loeffler 
har i sin forskning kommit fram till att orsaken 
till detta handlar mer om vad svenska arkeologer 
intresserade sig för och då ansåg vara en möjlig 
bild av förhistorien. Mycket få arkeologer arbe
tade i norra Sverige och de ansåg att det under 
förhistorisk tid inte fanns en befolkning som 
kunde leva permanent i Norrlands inland. Där

för fanns inte förutsättningar att hitta bostäder 
(Loeffler zoo5:i44ff). Idag har ett stort antal hus
grunder registrerats i alla nordliga län och i norra 
Finland som bekräftar en fast befolkning i dessa 
delar av Norden. Ändå har mycket få hus fram
kommit i kustregionen i Mellannorrland vilket i 
och med undersökningen av Bjästamon och Korn
sjövägen fyller en lucka som är av stor vetenskap
lig betydelse - början till en kontinuitet från sten- 
och bronsålder fram till järnåldersgården i Gene 
och bosättningen i Arnäs (Ramqvist 1998).

Den forskning som har gjorts av byggnader 
har mer koncentrerats på funktion, konstruktion 
och byggnadsmaterial än på byggnadernas form, 
placering och inbördes relation. Hur och varför 
man bygger innefattar så mycket mer vilket jag 
kommer att diskutera i denna artikel.

BYGGA OCH BO - HUS ELLER HEM

Människan blev mycket tidigt en byggande var
else. Den äldsta konstaterade konstruktionen är 
en två miljoner år gammal stencirkel från Oldu- 
vaiklyftan i Tanzania som byggdes av hominider, 
Australopitecus. Samtidigt med de äldsta redska
pen men tidigare än bruket av eld och långt innan 
man gjorde bilder och anlade gravar (Rapoport 
1994:469, Tobias 1994:70).

Stencirkeln tolkas som det första uttrycket för 
ett markerande av en plats - en hemmabas.

Varför bygger människan över huvud taget 
ett hus? Antropologen Bror Westman (1991:17) 
tror att hon gör det för att känna sig hemma och 
för att ha en plats att återvända till. Skydd och 
säkerhet är säkerligen ett mycket viktigt skäl men 
långt ifrån det enda. I områden med kyligt klimat 
är huset naturligtvis viktigare som skydd, men 
även i områden där behovet är minimalt vad gäl
ler klimatet så bygger man ändå sitt hus, ibland 
på ett mycket komplicerat och tidskrävande sätt 
(Rapoport 1969:20).

Människan är den enda varelse som kan tänka 
ut och planera för olika alternativa händelser 
framåt i tid. Den mänskliga hjärnans utveckling 
skiljer sig i just detta avseende helt från hjärnan 
hos andra levande varelser (Gärdenfors & Osvath 
2005:4). Förmågan att förutse olika händelseför
lopp innebär att hon därmed kan vidta förebyg-
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Figur 131. Den äldsta byggda anläggningen i Olduvai. Förenklad skiss av den två miljoner år 
gamla anläggningen (efter Ingold 2000:184).

gande åtgärder, bland annat bygga skydd om 
vädret blir dåligt, tillverka redskap innan jakten 
börjar, utveckla utrustning för att bära mycket 
om jakten blir god. Förmågan att kunna planera 
är ett av våra viktigaste redskap och en viktig del i 
byggandet eftersom det mesta måste vara uttänkt 
innan det påbörjas. Platsen måste vara utvald, 
form och konstruktion måste vara uttänkt innan 
byggnadsmaterialet samlas in. Den byggda miljön 
är alltid ordnad eftersom den är tänkt (Rapoport 
1994:460) och den är därför heller aldrig kaotisk 
eller slumpmässig. Det är också viktigt ur den 
aspekten att en illa planerad och konstruerad 
byggnad, i längden får negativa konsekvenser. 
Detta är också ett led i det kulturella mönster 
som människan utvecklat och som enligt Geertz 
(1973:44, citerad i Ingold 2000:160) bäst kan 
studeras genom kontrollmekanismerna planering, 
regler och instruktioner som styr beteendet. Om 
människan inte leds av »regler« - ibland visade

i form av symboler, skulle människans beteende 
bli formlöst, det vill säga ett kaos av meningslösa 
handlingar och exploderande känslor (Geertz 
1973:46). Kontrollmekanismer är inte detsamma 
som vanor och traditioner vilka enligt Geertz har 
mindre betydelse för hur ett samhälle fungerar.

Tim Ingold (2000) har studerat människans 
aktiviteter rörande byggande, boende och levnad 
»building, dwelling, living«. Han har bland annat 
tittat på likheter och skillnader mellan människa 
och djur i sättet att skapa sin boendemiljö, hur de 
gör sig hemmastadda med sin värld, och främst 
hur man »bygger«. Hans huvudsakliga slutsats 
är att skillnaden ligger i design/form - männis
kan har valt husets utseende genom en medveten 
beslutsprocess men djurens byggnationer är helt 
knutna till naturen och ser alltid likadana ut 
genom alla tidsåldrar. Människans byggande har 
hela tiden följt den egna utvecklingens vägar och 
utvecklat både teknik, materialkunskap och form.
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Formen är i detta fall mycket viktig då den varie
rar helt oberoende av biologiska begränsningar.

Från den äldsta kända konstruktionen som 
människan byggde för cirka två miljoner år sedan 
har byggandet utvecklats i många olika rikt
ningar. Den två meter i diameter stora stencirkeln 
som hittades tillsammans med stora mängder 
djurben i Olduvai har tolkats som en möjlig 
hydda. Tolkningen har naturligtvis gjorts utifrån 
vår egen tids medvetande där vår uppfattning om 
hur en hydda ser ut har väglett oss. Den runda 
formen har också av många forskare ansetts 
vara den mest naturliga eftersom alla har samma 
tillgång till härden, och den runda formen anses 
också vara den vanligaste bland fångstkulturer, 
kanske också den äldsta (Lundberg 1997:96).

Vad stencirkeln än var menad till så bör den 
ändå ses som en byggd konstruktion. Vad före
gick byggandet av stencirkeln? Innan den lades 
så hade dessa tidiga individer en idé om varför 
den skulle byggas, placeras just här och varför 
den fick en rund form. Det fanns ett uttänkt syfte 
som troligen har att göra med markering av en 
hemmabas även om ingen hydda konstruerades 
här. Någonting menades med att innestänga en 
viss yta. Det som visas är en markerad yta, det 
vill säga en organisation av platsen och alltså en 
plan och en tanke vilket är ett viktigt steg i män
niskans utveckling.

HUSFORMER

En i förväg uttänkt del i byggandet är formen. 
Valet av form föregår sannolikt val av byggnads
material och vilka begränsningar tillgången på 
byggmaterial än ställer så kan formen variera. 
Formen är därför ett val utifrån helt andra pre
misser. Formen på det som byggs sitter heller inte 
i generna på byggaren utan snarare i minnet från 
uppväxten - det har inte att göra med biologisk 
evolution, instinkt eller behov utan med inlärning 
- form liksom annan information lärs genom 
uppväxtmiljön (Ingold 2000:186). Form kan även 
uttryckas som design vilket vi idag mer associerar 
med regler om hur form är behagfullt, harmonie
rar, kontrasterar och sammanbinder eller avskil
jer. Det närmar sig konst mer än byggnadsteknik. 
Mycket tidigt i vår kultur blev form och design på 
hus en viktig del. Arkitekten blev ett viktigt yrke

och den förste arkitekten anses vara en egyptisk 
hovman, Imhotep, som levde för cirka 5 000 år 
sedan. Arkitekten anlitades för att gestalta bygg
nadsverk av särskild betydelse.

Form och design har tidigt haft stor betydelse 
och kan lika mycket hänföras till kulturell funk
tion som till praktisk funktion. Form kan antas 
vara en viktig del i byggandet hos alla kulturer, 
inte enbart högkulturer. Vad som styr vilka bygg
nadsformer som man väljer kan vi naturligtvis 
inte veta, varken vad gäller fångstkulturer eller 
jordbrukande samhällen, men med tanke på 
utvecklingen kan skönhet och symbolfunktioner 
vara viktiga beståndsdelar i valet av form. Form 
handlar naturligtvis inte endast om golvytans 
form. Tyvärr är det den enda form som avspeglas 
i samband med en arkeologisk utgrävning och då 
endast varierar mellan ett fåtal olika former.

Amos Rapoport (1969) har funnit att val av 
husens former är mer kopplat till kultur än till 
klimat och material vilket han, för att styrka 
sitt påstående, exemplifierar på många olika 
samhällens val av husformer. Han bemöter de 
påståenden som framför allt arkitektkåren ofta 
framhåller att klimat samt material, konstruk
tion och teknologi är de viktigaste faktorer som 
bestämmer byggnadernas form. Denna naturde
terministiska syn håller inte anser Rapoport och 
visar med exempel på mycket stora variationer 
bland bebyggelse inom samma klimatzoner. Bland 
arktiska områden finns exempel på mycket lätta 
hus och klimatanpassningar som endast består 
i att dörren vänds bort från den förhärskande 
vindriktningen. Trots att en del av hans exempel 
hänför sig till kulturer där moderna »erövrare« 
och kolonisatörer påverkat befolkningen, kan 
man lätt inse att hans material är så omfattande 
att han med fog kan hävda att naturmiljön inte 
uteslutande är bestämmande. Samtidigt ger han 
exempel på kulturer vars ursprungliga byggnader 
på ett betydligt bättre sätt varit anpassade till kli
mat men detta betyder inte att klimatet bestämt 
formen, snarare att man genom erfarenhet av sin 
miljö funnit att vissa material bättre passar för att 
erhålla en behaglig boendeform.

Ekonomi har en viktig roll för boplatsens 
läge och spelar också en betydande roll för den 
byggda miljön. Om bostaden skall flyttas ofta 
eller vara permanent, om förrådsutrymmen är
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Figur 132. Skisser av olika busformer och typer i olika delar av världen. Illustration: Åsa Lundberg.

nödvändiga eller om speciella utrymmen behövs 
för vissa aktiviteter har betydelse. Däremot kan 
byggnadernas form sällan knytas till den eko
nomi man bedriver. Inte heller bosättningens 
geografiska läge har visat någon korrelation med 
byggnadsform.

Religionens påverkan på form är enligt Rapo- 
port underskattad. Religionen och trosföreställ
ningar inverkar på många beteenden och ofta är 
de byggnader som hör till rituella seder större och 
mer konstfullt och noggrant byggda vilket visar 
vilken betydelse som ges denna del av kulturen. 
Symboler tjänar en kultur genom att konkretisera 
idéer och känslor (Rapoport 1969:46) och inom 
symbolvärlden är former en viktig del. Författaren 
hänvisar också till Afrikas traditionella byggnads
former där korrelationen mellan husformer (runda 
och rektangulära) och religion är mycket tydlig.

Han understryker också att ingen enskild för
klaring räcker för att förklara form men att de 
socio-kulturella faktorerna som religion och före
ställningar om hur världen fungerar har lika stor 
eller större betydelse än klimat och material som 
vanligen framförs som bestämmande. Ett resultat 
av hans studier är också att bland så kallade »pri
mitiva kulturer« sker förändringar långsamt och 
form bibehålls mycket länge.

Det är också viktigt att tänka på att huset 
även kan ses som en organism. Det sker ständiga 
förändringar där konstruktionen ändras, förbätt
ras och huset underhålls och kanske också ändrar 
funktion genom tiden. När vi gör våra tolkningar 
tenderar vi att ofta underförstått placera en 
kärnfamilj i huset, två vuxna och några barn och

ingen blir någonsin äldre (Engelstad 1991:50). 
Våra tolkningar styrs naturligtvis omedvetet av 
våra egna idéer om hur livet är.

De husformer som vi möter bland fångstkul
turer är de vanliga typerna; rund, oval, fyrkantig 
och rektangulär form. Dessutom kan man ibland 
ana att husen varit fem-, sex- eller åttkantiga. 
Mindre vanliga är till exempel de grovt triangu
lära husen i Lepenski Vir i Donaudalen.

Ofta förekommer flera olika former inom 
samma område men det vanligaste är att alla 
inom ett kulturområde har samma form och 
endast varierar i storlek. Inom den forskning 
som har gjorts i Norrland har de socio-kultu
rella aspekterna sällan applicerats på materialet. 
Husens former har enbart beskrivits och det som 
framför allt har varit föremål för intresset har 
varit husens konstruktion och dess anpassning till 
geografi och klimatförhållanden.

ORGANISATION AV BOPLATSEN

Den byggda miljön är aldrig kaotisk, den är alltid 
uttänkt och därför också organiserad, det vill 
säga planerad. För att vi ska ha en chans att se 
ordningen krävs oftast att platsen har använts 
under en längre tid men inte så lång att nya 
seder ändrar ordningen. Det kan gälla återkom
mande bränning, avfallshantering och andra 
aktiviteter. Alla ytor som visar spår av ytmäs- 
sig organisation innefattar kommunikation och 
relationer till människor. Vissa har tillgång till 
ytan och andra skall stängas ute. Byggda miljöer 
kan också sägas vara skapade med utgångspunkt
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från fyra element - yta, tid, mening och kommu
nikation (Rapoport 1994:490). Var, när, varför 
och vilka använder ytan/huset. Med andra ord 
är den byggda miljön det fysiska uttrycket för ett 
genomtänkt organiserande av ytan (landskapet 
eller platsen) - det som Henrik Runeson i sin arti
kel benämner »den goda ordningen« (Runeson a 
denna volym).

Ytans organiserande innefattar naturligtvis 
både aktiviteter av ekonomisk art och av symbo
lisk/rituell art både synliga och osynliga element. 
De för oss synliga är de som lämnat materiella 
bevarade spår men spåren efter stigar, heliga 
omarkerade platser, förbjudna ytor, samlingsplat
ser som kan ha funnits blir sannolikt tomma ytor 
som vi inte alltid tar med i vår analys.

Det finns många olika kulturella sätt att 
organisera yta/utrymme utifrån ekologiska, eko
nomiska, sociala, politiska, etniska och religiösa 
aspekter. Ytorna kan vara öppna eller stängda, 
allmänna eller privata, specialiserade eller gene
rella. Oftast är dessa ytor markerade genom grän
ser som kan vara osynliga och endast angivna 
genom regler och traditioner eller också vara 
fysiska och därmed lämna spår för eftervärlden. 
Allt organiserande har också en mening, oftast 
innebär det ett försök att kontrollera både den 
egna gruppens medlemmar men också relationen 
till andra grupper. Det har också syftet att under
lätta livet, minska stress, förmedla oskrivna lagar 
och att komma överens (Rapoport 1994:488).

För människor som levde innan skrivkonsten 
fanns har symboler sannolikt varit mycket viktiga 
för att upprätthålla regler som underlättat det 
gemensamma livet. I grupper där många männis
kor lever tillsammans på en begränsad yta är det 
också viktigare med regelverk för att samhället 
skall fungera rent praktiskt.

Organiserande av en boplatsyta eller en 
byggd miljö handlar till exempel om att tänka 
ut/välja den lämpligaste platsen för bostadshu
set och för andra aktiviteter. Valet kan styras 
av geografiska och klimatiska hänsyn, jordart, 
sluttningsgrad, närhet till vatten, vindar, solljus 
mm. Det kan också styras av sociala hänsyn: 
avstånd till granne, vänd mot nära släkting 
eller god vän, social rangordning och inte minst 
utsikt över land, vatten och sjöfart. Symboliska 
faktorer kan bestämma: vissa väderstreck är av

betydelse, riktning i förhållande till vatten, sol, 
måne eller stjärnor eller mytiska föreställningar 
om världsordningen.

Aktiviteter av olika slag är också organiserade 
och kan bestå av flera sammanhörande »sta
tioner« som till exempel beredning av mat där 
rensning, kompost, kokning och servering sker på 
olika ställen. Detsamma gäller beredning av skinn 
fram till färdiga kläder, av redskap från råvaru
källa till förarbete och detaljbearbetning. Det kan 
vara möjligt att förstå delar av platsers organisa
tion om spår av aktiviteterna kan identifieras.

De sociala faktorerna kan till exempel röra 
konflikter. Enligt Rapoport (1994:474) är det 
vanligt att rörliga grupper svarar på en konflikt 
genom att flytta eller vända sin dörröppning åt ett 
annat håll. Där släktskap är viktigt omstrukture
rar man när nya familj ebindningar uppstår. Hos 
mer fastboende bor man nära dem som är ens 
likar men man kan även tänka sig att bostaden 
placeras med vissa avstånd för att inte stressas 
om konflikter uppstår.

På samma sätt som vad gäller form, kan 
organisation av en boplats styras i högre grad 
av socio-kulturella faktorer än av praktiska, 
klimatiska och geografiska faktorer. Engelstad 
(1991:49) noterar att de sociala aspekterna vid en 
analys av boplatsmönster och utbredning av fynd 
och annat, oftast helt utelämnas eller att dessa 
aspekter endast nämns vagt i slutet av en analys.

HUSET OCH PLATSEN 
SOM HEM BETRAKTAT

En byggd miljö där människor bor är också ett 
hem för dessa människor. Husen de bor i är deras 
hem. Vår uppfattning om vad ett hem är finns 
med underförstått i våra tolkningar när vi för
söker beskriva hur man levde på en plats under 
förhistorisk tid.

Hem kan tolkas på många olika sätt. När vi 
refererar till vårt hem menar vi det hus vi bor i 
men vi kan också mena en plats eller ett land. 
Vanligast är att hemma också förknippas med 
platsen där vi föds och särskilt om vi också växt 
upp på samma plats. Oftast är känslan när vi 
pratar om hemma något positivt - eller skall helst 
vara något positivt, annars kanske vi väljer att 
använda ett annat ord.
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Under senare år har ett ökat intresse kring vad 
som menas med hem märkts inom sociologi, 
antropologi, psykologi, historia, arkitektur och 
filosofi. Shelley Mallett (2004), universitetet i 
Melbourne, har gjort en genomgång av den lit
teratur som behandlar ämnet. Bortseende ifrån 
moderna »hem« (sjukhem, skolhem med mera) 
och platser för företeelsers födelse, är begreppet 
mångfacetterat och svårt att definiera med få ord. 
Termen står för en komplex socio-kulturell före
teelse det vill säga människors relation till varan
dra, till platser och företeelser. Det är komplext 
eftersom det kan ändras genom tiden. Ett hem 
kan vara en familjs boplats men för den enskilda 
människan har det mer att göra med känslan av 
var man känner sig hemma.

Begreppet är därmed värdeladdat och frå
gan om hur »hem« förstås, kan gälla både hur 
det förstås idag, hur det bör förstås och hur det 
skulle kunna förstås. Shelley påpekar vikten av 
att vara explicit när det gäller motiven för att 
över huvud taget undersöka begreppet hem.

Motiven för att behandla begreppet i denna 
artikel är enbart att väcka medvetenheten om 
vad platsen kan ha betytt för de människor som 
levde här vid den norrländska kusten. En djupare 
analys av enskilda material som visar att detta är 
ett hem går inte att göra. Däremot kan vi i tolk
ningarna väga in att dessa människor liksom vi 
själva idag, känslomässigt värderade människor 
och platser på olika sätt.

Sökandet av ett hem är ett grundläggande drag 
hos människan vilket kommer från människors 
benägenhet att vara rörliga som en överlevnads- 
strategi (Tucker 1994). Resandet kopplas ofta 
samman med begreppet hem eftersom det är en 
plats dit man återvänder, en bas från vilket resan 
sker. En särskild plats som benämns hem är också 
viktig för kommunikationen mellan människor 
som behöver hålla kontakt. Ursprunget till »hem
met« som byggdes för två miljoner år sedan vid 
Olduvai syftade kanske även till att markera en 
plats för återseendet.

Hem kopplas alltid samman med en geografisk 
plats men också med människor och oftast med 
en bostad. Platsen är för att kallas hemma också 
välkänd och man känner sig trygg där både för 
att man vet vad man kan förvänta sig, man hittar 
i området, man känner människorna, språket vad

gäller både talat språk och symboler och man vet 
spelreglerna. Oftast är »hemma« också den första 
plats man lärde känna men man kan även hitta 
nya »hem« som blir välkända. I miljöer där man 
hela tiden överraskas av nya situationer, nya och 
okända regler, känner man sig otrygg, med andra 
ord inte hemma.

Våra sinnen hörsel och lukt hör samman med 
de varningssystem som säger om något är känt 
eller okänt, ofarligt eller farligt. Välkända ljud 
och dofter kan också vara viktiga för hemkäns
lan. Vår uppfattning om vad som doftar gott eller 
dåligt är inte tillämpbart på förhistorien. Från vår 
tids parfymerade horisont kan man naturligtvis 
inte lägga »illaluktande« avfall intill sitt hus men 
för dåtidens människor var doften av kompos
ten kanske förknippat med hemmet och därmed 
något positivt. Människans luktsinne anses inte 
vara särskilt väl utvecklat och vad som doftar 
gott eller dåligt är inlärt från barndomen och har 
därför inte med instinkter att göra (Olsson 2004). 
Det är lätt hänt att vi överför våra egna inlärda 
uppfattningar på förhistorien och tror att vi är 
objektiva när det handlar om vad våra känslor 
och sinnen uppfattar som gott eller ont.

Vi kan inte oreflekterat göra uttalanden om 
hur forntidens människor förhöll sig till den plats 
man bodde på. Betraktade man platsen som ett 
hem på samma sätt som vi gör idag?

Helena Knutsson har i sin avhandling »Slut- 
vandrat« (1995) velat pröva om det finns grund
läggande skillnader mellan förhållningssätt till 
livet hos människor som lever i små egalitära 
samhällen och människor i folktäta, hierar
kiskt organiserade samhällen. Hon har studerat 
forskningshistoria i ämnet människans tänkande 
genom tiderna och också en stor mängd antro- 
pologiskt material. I hennes studier av rörliga 
jägare och samlare handlar det om grupper som 
ständigt flyttar vilket naturligtvis inte direkt kan 
appliceras på jägare/samlare som har sina fasta 
boplatser, men det väsentliga i hennes forskning 
är att skillnader kan bekräftas hos grupper med 
olika levnadssätt. Hennes slutsats är att det finns 
en skillnad som också gäller globalt över världen 
och som därför inte har med klimat eller geo
grafi att göra.

Enligt min mening har skillnaden kanske inte 
heller med ekonomi att göra eftersom grupper
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som lever av jakt och fangst inte nödvändigtvis 
måste vara i ständig rörelse. I miljöer där både 
fangst av land- och vattenlevande djur samt fågel 
och fisk kan bedrivas behöver inte flyttnings- 
mönstret vara särskilt omfattande för en begrän
sad mängd människor.

Skillnaden ligger kanske mer i bofast-icke 
bofast. Av Knutssons material framgår upp
fattningen att bofasta grupper har en högre 
grad av hierarki samt högre grad av ritualiserat 
beteende och dessutom mer dämpade känslo
yttringar i krissituationer. Det kan tolkas som 
att beteendet är hårdare styrt av regler. Hos en 
befolkning som valt att stanna på en plats även 
om kriser inträffar finns sannolikt ett större 
behov av kontrollerande regler än hos grupper 
som valt att ofta flytta mellan olika platser, och 
även bort från platser som rymmer negativa 
minnen och känslor.

För en grupp som är bofast kan hemkänslan 
också vara mer bunden till platsen. Även bosta
den kan i dessa fall få en större betydelse där 
huset som hem representerar det allra tryggaste. 
Bostaden är den mest skyddade platsen men 
också den mest privata som i ideala förhållanden 
kan tillåta individen den vila och återhämtning, 
både fysisk och psykisk, som är nödvändigt för 
varje människa vare sig hon lever idag eller under 
förhistorien.

Människans benägenhet att vara rörlig som en 
överlevnadsstrategi behöver inte betyda att hon 
ständigt måste flytta i sökandet efter ett hem som 
Tucker (1994) talar om. Om hon hittat ett sätt 
att stanna upp och leva på ett och samma ställe 
under lång tid kan överlevnadsstrategin ändå fin
nas kvar och tillämpas om det blir nödvändigt 
- sökandet efter ett nytt hem.

Sammanfattningsvis kan vi utifrån de slut
satser som kan dras utifrån byggandet och 
boendets historia också dra vissa slutsatser om 
våra förhistoriska släktingar som bodde vid den 
Ångermanländska kusten. Man hade sen länge 
övergivit ett nomadiserande liv och hade mycket 
klara idéer om hur den byggda miljön skulle 
se ut. Ett närmast bofast liv vid kusten kräver 
mycket planerande och en god kunskap om sina 
närmiljöer, sina grannar och vilka resurser som 
finns att tillgå.

HUSEN PÅ BJÄSTAMON OCH 
KORNSJÖVÄGEN

Sammanlagt har spår efter 19 husgrunder hittats 
på de båda boplatserna Bjästamon och Kornsjö
vägen. Vi kan alltså utan tvekan tala om byggda 
miljöer vid den dåtida kusten. Förutom husgrun
derna fanns en mängd olika anläggningar och 
koncentrationer av material.

Resultaten av grävningarna har visat att det 
finns en tydlig ordning där olika material kon
centreras till olika platser vilket ger möjligheter 
att föreslå teorier om hur ordningen skall tolkas. 
Avståndet mellan de två boplatserna är bara 400 
meter, åtskiljda endast av en mindre bergklack, vil
ket är viktigt att tänka på eftersom det innebär att 
området bör ingå i en större enhet och inte ses som 
två helt olika lokaler (Lindqvist a denna volym).

I texten behandlar jag alla byggda hus- eller 
hyddliknande konstruktioner som hus även om 
man i tolkningarna kan diskutera hur anläggning
arna bör benämnas. Större och mindre anlägg
ningar med olika funktion kan kallas bostad, 
hydda, verkstad el annat men här kallas alla för 
hus. Alla ingår i den byggda miljön och alla har 
byggts med en tanke på funktion som i vissa fall 
har helt praktisk betydelse men också kan ha 
andra betydelser av rituell eller social art.

Bjästamon är belägen på svagt sluttande sand
mark mellan en udde i öst och en bergklack mot 
Kornsjövägen. En cirka 650 meter lång och 50 
meter bred yta torvades av med maskin. Över 
ett 250 meter långt område framkom lämningar 
efter 12. hus (initialt benämnda boplatsvallar) 
som då låg nära en svagt rundad strand. Sju låg 
helt utanför undersökningsområdet men ändå 
helt nära och av dessa undersöktes delar av tre 
kopplade hus.

På Kornsjövägen där inga hus syntes före 
undersökningen framkom sju möjliga husgrun
der varav fem undersöktes helt eller till delar. De 
låg i en brantare stenig terräng och såg också 
helt annorlunda ut. På Kornsjövägen öppnades 
ett drygt 120x120 meter stort område i en brant 
sluttning och stenig mark vilket enligt vår erfaren
het av boplatslägen är en terräng där vi inte för
väntar oss lämningar. Tidigare registrerade fynd 
på platsen gav dock indikationer om att ytan hade 
brukats under förhistorisk tid och resultaten blev
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otroligt spännande och viktiga för vår förståelse 
av människornas liv under yngre stenålder.

De rektangulära husen ligger alla i öst-västlig 
riktning med långsidorna mot stranden. Avstån
den mellan husen varierar på Bjästamon mellan 
15 och 40 meter förutom tre hus som ligger i 
rad och nästan kopplade till varandra. Formerna 
varierar mellan långsmala/rektangulära med run
dade hörn till ett helt runt hus (hus 4) som har 
skärvstensstråk med rak form intill den runda 
färgning som tolkats som ett hus. Samtliga utom 
det runda har en mindre vall utanför husens golv
yta bestående av avfall med skärvsten. Husen på 
Kornsjövägen skiljer sig i många delar från dessa 
men inte till form. Av de fem hus som undersök
tes kan ingen klart betecknas som boplatsvall då 
de inte har tydliga vallar. Formerna är dock rek
tangulära och runda/ovala.

Husen på Bjästamon och Kornsjövägen upp
visar samma formvariation i plan som inlandets 
husgrunder under perioden 4 500-2 500 f.Kr. 
(Lundberg 1997). De uppvisar också liknande 
spridning på boplatsytan och har samma egenhet 
vad gäller avfallets placering utanför husens väg
gar. Endast tre former har valts: rund, oval och 
rektangulär som kan kopplas till behov och antal 
boende: små = runda, medelstora = ovala och 
stora = rektangulära. De helt kvadratiska husen är 
mycket sällsynta i våra trakter och det förekom
mer inte heller runda hyddor som är ihopkopp- 
lade med varandra. Det finns alltså en idé om 
vilka former som skall användas när man byg
ger. Formerna är lärda och identiska med äldre 
hus i inlandet vilket antyder att formen levt kvar 
länge och över ett stort område. Andra kulturella 
uttryck skiljer sig däremot starkt emot inlandet, 
till exempel keramikproduktion och spår av 
odling. Andra uttryck som skiljer är till exempel 
Hus i på Bjästamon där ena sidan av huset tol
kats som en förrådsdel. Inlandets hus har inte för- 
rådsdelar inne i husen men däremot finns gropar 
utanför husen som antagligen var förrådsgropar.

En djupare analys av de undersökta husen 
visar dock vissa detaljskillnader i form men fram
för allt i konstruktion och innehåll mellan husen 
på Bjästamon och de som byggdes på Kornsjö
vägen. Husen på den större och flacka boplatsen 
Bjästamon företer alla uttryck som kan kopplas 
till en bostad. Golvytan är rensad från avfall.

Matrester i form av ben och annat organiskt 
material samt skärvsten från härdgropen har lagts 
på avfallshögarna runt husen. I det största huset 
(hus 1) som var cirka 24 meter långt återfanns 
nästan hälften av de funna skraporna på boplat
sen. Skrapor är det vanligaste fyndet generellt på 
norrländska boplatser och så även här på Bjästa
mon där totalt 300 skrapor hittades (Holback 
m.fl. 2004). I hus i hittades också stora mängder 
keramik i avfallsvallen men även deponerade skif
ferföremål, röda malstenar och rödockraklumpar. 
Sammantaget visar fynden och huset på att man 
har bott här länge och utfört vardagliga sysslor 
samt rituella handlingar, speciellt i vissa faser av 
husens användningstid. Bilden från inlandets hus 
är densamma förutom att de vanligen är ned
grävda en halvmeter i marken, de saknar keramik 
och benmaterialet kommer alltid från älg istället 
för som här från säl. Dateringen av hus 1 som 
var störst och fyndrikast är 2500 f.Kr. och det 
har enligt övriga dateringar brukats cirka 300 år 
framåt i tid. Huset har också en möjlig föregång
are i form av ett mindre hus som nyttjats från 
2 800 f.Kr. och eventuellt fram till dess det nya 
huset byggdes cirka 2 600 f.Kr.

Mitt emot hus 1, på andra sidan den mindre 
ravin som finns på Bjästamon, och som vid tiden 
för bosättningen kan ha varit en liten bäck, ligger 
hus 5. Hus 5 är något mindre, cirka 10-12 meter, 
med oval/rektangulär form och har vallar runt 
om samt två härdar mitt i husets västra del som 
överlappar varandra. Dateringen är densamma 
som hus 2, 2 800-2400 f.Kr. Detta hus är inte på 
samma sätt som hus 1 påverkat av senare akti
viteter av bland annat samisk bosättning. Det
samma gäller hus 3 som ligger i linje med de två 
här beskrivna, men cirka 15 meter öster om hus 
i. Hus 3 är 15-20 meter långt, har en centralt 
belägen härd och koncentrationer av skärvsten 
runt golvytan men har inte så stora mängder 
avfall att synliga vallar bildats. Huset har troligen 
inte använts under lika lång tid som de övriga. 
Huset har inte undersökts i sin helhet. Både hus 3 
och hus 5 saknar den förrådsdel som påträffades 
i hus i. Huslämningarna ligger alla 54-59 meter 
över dagens havsnivå.

Husen på Kornsjövägen ger delvis en annan 
bild. De har placerats vid en vik i en betydligt 
brantare sluttning som huvudsakligen består av
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moränmark. Den tydligaste husgrunden, hus i, 
ligger på en något avplanad yta, 60 meter över 
havet direkt söder om den branta bergssidan. 
Huset hade grävts in en bit i branten. Den rek
tangulära formen, 15x4,5 meter stor, avtecknades 
främst genom den starkt röda färg som avsatts 
av rödockra som fanns över hela golvytan. Över 
de 65 kvadratmeter golvyta i huset hade man 
lagt ett lager grus som hämtats från annan plats. 
Även i en vall söder om huset fanns grus som inte 
återfinns inom boplatsområdet. Ett antal stolpar 
har burit konstruktionen och låga jordvallar syns, 
främst i öst, väst och i söder. Det går inte att 
säkert säga hur huset har sett ut men av fynden 
att döma har användningen haft en annan tyngd
punkt än vad som gällt för hus 1, 3 och 5 på 
Bjästamon. Endast ett fåtal skrapor (14 stycken) 
hittades i hus 1 och även keramikskärvor (två 
bitar) och ben (600 gram) var mycket fåtaliga 
(Lindqvist 2004).

Bland övriga fynd märktes tre spånpilspet- 
sar av flinta, ett bärnstenshänge och ett tjugotal 
skifferföremål, de flesta av röd skiffer. Det röd
färgade gruset innehöll pulvriserad ockra och 
mer än 2000 bitar rödockra vilket förklarar 
varför hela golvytan kunde framträda så tydligt. 
Över hela golvytan med pålagt grus fanns även 
skärvsten. Rödockra är inte vanligt i bostadshus 
men däremot förekommer den ofta i gravar och 
den röda färgen har tolkats som särskilt viktig i 
samband med bland annat röd skiffer (Lundberg 
1997:168). Trots att den grå och svarta skiffern 
är vanligare i naturen har man föredragit att till
verka redskap av den röda som var mycket svå
rare att hitta. Även på dessa båda lokaler är den 
röda färgen vanligare på skifferföremål än den 
gråa och svarta. Dateringar i husgrunden, bland 
annat från stolphål, visar att huset framför allt 
använts mellan 2 800-2 600 f.Kr.

Den andra typen av hus på Kornsjövägen är 
den runda/ovala typen. Hus 2 låg nedanför hus 1 
på nivån 5 5 meter över havet, det vill säga ungefär 
fem meter lägre, och på samma nivå som de tre 
husen på Bjästamon som beskrivits ovan. Stolphål 
saknades men en cirka 20 centimeter djup ränna 
omgav golvytan förutom i norr där man kan för
moda att ingången låg. Golvytan var cirka 3,5 
meter i diameter och i huset fanns två härdgropar 
intill varandra innehållande skärvsten, benbitar,

rödockrabitar och hasselnötsskal. I en av härdarna 
hittades också det lilla älghuvudet i röd skiffer 
som sannolikt suttit på en minidolk eller liknande. 
Spåren av ytterligare två hus av liknande typ fanns 
intill hus 2. Varken hus 1 eller hus 2 är typer som 
tidigare hittats i mellannorrland.

BOSTÄDER OCH RITUELLA BYGGNADER

Skillnaden mellan husen på Bjästamon och 
Kornsjövägen är påtaglig. Det gäller framför allt 
konstruktion och innehåll. Ändå har de uppförts 
under samma period av förhistorien och mycket 
nära varandra men i helt olika läge och terräng.
På Kornsjövägen är läget skyddat och särskilt 
under våren är klimatet mycket behagligare än på 
Bjästamon men under vintern är platsen mindre 
behaglig då solen inte når ner hit (Spång denna 
volym). Bjästamon erbjuder istället mer ljus 
under vintern, större plana ytor för alla aktivi
teter och bättre utsikt över området vilket är en 
viktig aspekt för en boplats.

Jag anser i likhet med Lindqvist att det mest 
sannolika är att den grupp människor som bodde 
under vinter och sommar på Bjästamon, också 
var samma människor som använde Kornsjövä
gen för speciella aktiviteter. Lramför allt under 
våren har Kornsjövägen varit gynnsam när solen 
värmer den vindskyddade platsen. Solens åter
komst är vanligen en mycket viktig händelse som 
i många kulturer, även vår egen, innebär speciella 
ritualer. De båda hustyper som finns i den branta 
sluttningen ger inte intryck av att vara av samma 
karaktär som husen på Bjästamon. Här saknas de 
stora avfallsvallarna med ben, keramik, skärvsten 
och avslag som deponerats utanför husen. Istäl
let har särskilda material tillförts, som grus och 
järnockra som man spritt ut över golvytan i hus 
1.1 det runda huset på Kornsjövägen finns två 
meterstora härdar som tar upp en stor del av hela 
golvytan vilket ger en oproportionerligt liten yta 
att bo på. Därför är det möjligt att de inte alls 
har varit bostäder utan byggnader uppförda för 
andra ändamål, till exempel med rituell innebörd. 
Liksom kyrkan i vår kultur kanske byggnader 
med rituella ändamål tilläts överglänsa bostaden 
i både storlek och prakt i ett upphöjt läge vid 
berget. Stolphålen i hus 1 antyder relativt kraftiga 
stolpar vilket kan innebära en realitivt hög bygg-
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nad, men resultaten av undersökningen ger ingen 
övrig vägledning om hur byggnaden har sett ut.

KUSTEN SOM HEM

Livet vid kusten innebar att man också rörde sig 
på havet. Spång (denna volym) visar i sin artikel 
på de goda förutsättningarna att förflytta sig med 
båt både inåt land och ut till öppet hav. Det fanns 
därmed också ett »hemmahav« som man kände 
väl, men utanför var havet också stort och farligt. 
Havet var också skafferiet och därmed livsviktigt 
för att skaffa föda. Därtill fanns den spännande 
ingrediensen att man kunde färdas långt bort och 
nå fjärran platser där man kunde byta till sig exo
tiska varor. I benmaterialet från Bjästamon finns 
stor mängd ben från grönlandssäl vilket betyder 
att man med båt tog sig ut till öppet hav för att 
fånga dem under sommar och höst (Olson m.fl. 
denna volym). I fyndmaterialet från de båda loka
lerna finns exotiska föremål som tyder på färder 
långt bort från hemmet. Man måste alltså ha haft 
större sjödugliga båtar och därför måste det vid 
hårt väder ha varit en fördel om man hade en 
lugn hamn dit vinden inte nådde. Kornsjövägen 
är en sådan plats och detta kan vara en förklaring 
till varför det finns en boplats här trots det ovan
liga läget. Läget mellan höga berg i syd och nord 
som formar en mindre vik bör ha varit en idealisk 
hamn istället för den öppna strand som boplatsen 
vid Bjästamon erbjöd. Det kan alltså finnas en 
praktisk anledning till att Kornsjövägen valdes 
men också kombinerat med platsen där viktiga 
riter i livet kunde utföras, riter som var särskilt 
viktiga för just kustbefolkningar.

Livet som sjöman har alltid varit farofyllt. 
Christer Westerdahl (2006) har i en artikel om 
maritim övertro och kosmologi beskrivit hur 
sjömän i alla tider har omgivit sig med en mängd 
tabun och ritualer. För att klara de farofyllda 
färderna på havet undveks vissa beteenden som 
ansågs vara olycksbringande, till exempel fick 
båten inte vara svartmålad och man fick inte vissla 
ombord. För dåtidens sjöfarare var havet lika 
farligt. Vi vet inte hur man betraktade havet men 
troligt är att det ofta hände olyckor och att många 
försvann i det okända svarta djupet. Därför är det 
också troligt att man även under förhistorien hade 
många ritualer som särskilt hörde samman med

Figur 133. Rekonstruktion av den forntida viken vid 
Bjästa. »Hamnen« vid Kornsjövägen till vänster på bil
den ocb bostäderna vid bäckutloppet mitt på stranden 
mot höger sida. Illustration: Lars Göran Spång.

havet och färderna över vattnet. Dessa ritualer 
kan, på samma sätt som Westerdahl påpekar för 
historiska källor, ha innehållit en mekanism som 
säger att utövandet av magin förlorar sin kraft om 
den blir känd av andra, det vill säga de som inte 
åkte med ut på havet. Därför kan byggnaderna, 
som enligt min mening har en rituell funktion utö
ver det vardagliga, mycket medvetet förlagts till 
hamnen istället för intill bostäderna.

Kan Kornsjövägen ha varit en plats där 
båtarna byggdes, avgick ifrån och anlände till och 
kan samtliga dessa aktiviteter varit omgärdade 
av en mängd riter som avspeglas i de byggda 
husen, rödockran och de övriga fynden på plat
sen? Det är en möjlig tolkning som kan förklara 
det atypiska läget och det till vissa delar atypiska 
boplatsmaterialet. Vi vet alltför lite om hur 
båtarna såg ut och hur de byggdes för att kunna 
identifiera en sådan plats. Det är därför en oprö
vad tolkning att anta att den relativt stora mängd 
skörbränd sten som finns på lokalen Kornsjövä
gen kan ha producerats för att kunna böja trä till 
båtar (Lindqvist a och b denna volym) men den 
kan också förklara varför vissa ytor med stora 
mängder skörbränd sten ändå har låga fosfatvär
den och mycket få fynd. Fiskdoften från en grop 
är också ett ovanligt fenomen (Lindqvist b denna 
volym) som för tankarna till större mängder fisk 
eller fiskrens än bara dagsbehovets fiskafänge.
Det är möjligt att samma grop användes för rens
ning just för att båtarna anlände hit. Platsen kan 
ha haft många funktioner som varit praktiska 
och fördelaktiga men inte primärt för boendet 
och hemmet. Boplatsmaterial saknas dock inte på
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Kornsjövägen vilket tyder på att även vardagliga 
aktiviteter utförts här.

SAMMANFATTNING

Boplatserna Bjästamon och Kornsjövägen är än så 
länge de första i sitt slag i området. De är därmed 
unika och tolkningarna kan inte jämföras och 
prövas mot andra boplatser av liknande slag. Det 
innebär att vi saknar material som stöder tolkning
arna men också material som motsäger dessa. De 
slutsatser som jag har funnit rimliga utifrån resul
taten av undersökningarna, platsernas geografi och 
kunskapen om mänskliga beteenden, får ses i ett 
sådant perspektiv. Framtida resultat och kunskap 
får visa hur långt denna beskrivning håller.

Livet vid den Ångermanländska kusten för 
mer än 4 000 år sedan handlade om att planera, 
organisera, umgås och överleva på den plats man 
valt som sitt hem. Den byggda miljön planera
des och organiserades utifrån den kunskap man 
erhållit genom århundraden. Jägar- och samlar- 
folk rör sig med nödvändighet i ett större område 
än jordbrukande kulturer för att samla in både 
material och fångstbyten. Med kommunikationer 
via vattenvägar var det lätt att hämta material 
och föda av olika slag och man hade inga pro
blem med att bygga sitt hus på sand, Matteus 
råd till trots 2000 år senare (se Holback denna 
volym), det var istället något som man föredrog.

Både husens form och markens beskaffenhet, 
det vill säga en sandmark som sluttar ner mot 
vatten, tyder på att man följt en lång tradition 
som funnits över ett stort område i norra Skan
dinavien, men där livet ändå skilj de sig mellan 
inlandets jägarfolk och kustlandets fångstmän och 
fiskare. Valet av boplats har alltså utgått både från 
en tradition om den byggda miljön och utifrån det 
näringsfång som man idkade. Inlandets alla hus
grunder är byggda på sandiga marker. Där var det 
lätt att göra den halvmeterdjupa nedgravning av 
golvytan som karaktäriserar inlandets vinterhus 
under stenåldern. Här på Bjästamon har man inte 
grävt ner golvytan lika mycket. Istället har man 
valt att lägga huset, i alla fall det största huset, i 
en svag försänkning vilket kunde ses i den natur
liga markprofilen under golvplanet där sandlagren 
visade spår av en låg sänka, knappt märkbar 
innanför en diskret sandvall.

Husen har placerats nära men inte alldeles intill 
varandra och inte på ett defensivt sätt som tydligt 
avgränsar ytor. Husen på boplatsen Bjästamon 
uppvisar inte heller stora skillnader vilket kan 
tyda på att ingen större hierarki förekommit.
Det är troligt att det var ett öppet samhälle som 
hade goda relationer med sina grannar. Man hade 
säkerligen också kunskap om andra samhällen 
långt borta eftersom exotiska föremål som bärn
sten och flinta kunde införskaffas.

Materialet på boplatsen visar att man vistats 
här året runt, konstaterat genom bland annat 
årstidsbestämda ben. Det innebar att en stor del 
insamlande skulle utföras under barmarkspe- 
rioden, både av rödockra, av stenar till härdar, 
av ved och av nötter och växter. Husen på Bjäs
tamon har beräknats ligga en bit från stranden 
och de har tolkats som vinterbostäder (Holback 
denna volym). Under sommaren kan man ha 
vistats i lättare bostäder närmare stranden för 
att vara nära vattnet och under den grönskande 
årstiden ha bättre utsikt över området. Studier av 
etnografiskt material om indianer och folk i Sibi
rien visar att de flesta kulturer har både sommar- 
och vinterhus, ofta på olika platser, men det var 
heller inte ovanligt att man hade båda på samma 
plats (Lundberg 1997:95). De många benkoncen
trationer som finns kan vara rester efter somma
rens bostad som kanske inte låg på exakt samma 
ställe varje år (Runeson denna volym). I inlandet 
återfinns de boplatser som tolkats som sommar
hemmet på stränder flera mil från vinterhusen 
och materialet som finns på dessa platser är ofta 
små härdgropar samt ben- och skärvstenskoncen- 
trationer (Lundberg 1997).

Den närbelägna lokalen Kornsjövägen har 
jag i likhet med Lindqvist tolkat som tillhörande 
samma grupp människor. Husen ger intryck av 
speciella aktiviteter då de inte har samma inne
håll och inte samma mängd vardagligt avfall som 
husen på Bjästamon. Den stora mängd rödockra 
som täckte golvet i det översta huset på Kornsjö
vägen är inte vanlig i bostadshus.

En viktig aspekt med Kornsjövägen är dess 
läge vid en skyddad vik. Sjöfärderna ut på havet 
kan ha utgått från just denna skyddade hamn och 
till lokalen kan höra allt som kopplades till dessa 
färder såsom byggandet av båten och en mängd 
viktiga ritualer som skulle försäkra sjöfararna om
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en säker resa. Även historiskt har sjömansyrket 
varit förknippat med mycket »skrock» på grund 
av de stora risker som havet utsatte dem för. Om 
Kornsjövägen fyllt funktionen som hamn så kan 
valet av denna plats ha varit viktigare än bostads
husens läge och då har Bjästamon valts därför att 
den låg nära ett bra hamnläge.

De båda lokalerna kan ses som enheter i den 
årliga cykel av aktiviteter som var nödvändiga 
för att leva ett gott liv. Lokalernas placering, 
bostäderna och hamnen, var sannolikt mycket 
noga valda, planerade och organiserade. Det 
kan även ha varit viktigt att de låg åtskilda om 
idéerna som funnits i historisk tid även gällde då, 
nämligen att det var viktigt att hålla isär »lan
daktiviteter« och »havsaktiviteter«. Till och med 
när en fiskare gick ner till båten var det viktigt 
att inte fel saker inträffade om resan skulle gå bra 
(Westerdahl 2.006). Andra lokaler kan ha utgjort 
del av årets aktiviteter och därmed »hem« för 
dessa människor men vilka de har varit går inte 
att bedöma utifrån de undersökningar som gjorts 
inom Botniabanans sträckning. Vi kan heller inte 
veta något om vilka som följde med på färderna 
över vattnen, om det var både kvinnor och män, 
eller om bara vissa utvalda fick företa dessa resor. 
Vi kan dock vara säkra på att färderna var lika 
farliga då som de kan vara idag med ständigt 
växlande väder och att det var en stor lättnad för 
både resenärerna och landkrabborna varje gång 
båten kom välbehållen hem till sin vik efter färder 
i alla riktningar - hem till sin hamn och sitt hus.
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RE OCH KAM
Pehr Lindholm, Eva Olsson och Henrik Runeson

NEOLITISK KERAMIK I 
M ELLAN NORRLANDS KUSTLAND

Sedan i8oo-talet har det varit allmänt känt att 
keramik tillverkades på stenåldern i södra Skan
dinavien, oftast har detta bruk setts som intimt 
förknippat med en övergång från en mesolitisk 
ekonomi till en neolitisk. I Finland har det, 
åtminstone sedan förra sekelskiftet också varit 
känt att stenålderns människor använt keramik. 
Denna så kallade kamkeramiska kultur har 
inte bedrivit odling eller hållit tamdjur. Först 
på 1990-talet påträffades en enstaka plats med 
kamkeramik i Sverige, Tillberget, vid Kalixälven 
i Norrbotten (Halén 1994). I södra Norrland 
har gropkeramiska lokaler och den till kulturtill
hörighet svårstämplade platsen Hedningahällan 
antytt att den sydskandinaviska keramiktraditio
nens nordgräns gått i norra Ffälsingland. Fynd av 
små mängder skärvor på några platser, exempel
vis Mjäla i Ångermanland, från 1980-talet och

Blandade dekorstilar, ett uttryck för 
mängkultur eller regional särart? 

Foto: Pehr Lindholm.
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framåt antydde dock att bilden i själva verket var 
en annan (Pettersson 1981).

Redan på den första stenåldersboplatsen som 
kom att undersökas för Botniabanan, förunder
sökningen år 1998 för Lill-Mosjön i Grundsunda 
socken, påträffades neolitisk keramik (Lindqvist 
& Eriksson 1998). Med tanke på det ytterst magra 
källmaterialet från mellersta Norrland som vid 
detta tillfälle ännu var känt väckte fyndet ett stort 
intresse. Vid de fortsatta undersökningarna för 
Botniabanan år 2001-2003 framkom sedan kera
mik även på Bjästamon och Kornsjövägen. På Bjäs- 
tamon var mängden keramik stor: 42,5 kilogram.

Utseendet hos de fåtaliga keramikfynd som 
gjorts tidigare hade väckt diskussion kring fyn
dens ursprung och »kulturella tillhörighet« och 
jämförelser hade bland annat gjorts med den 
keramikrika boplatsen Hedningahällan i Hälsing
land (Hulthén 1991). Eftersom fynden från 
undersökningarna för Botniabanan uppvisade 
vissa likheter med tidigare fynd så fortsatte man 
diskussionen kring keramikens och boplatsernas 
»kulturella tillhörighet« (Holback m.fl. 2004; 
Hulthén 2000; Lindquist & Ericsson 1998). I 
samband med detta antogs att keramiken avspeg
lade en lokal särart, men att den var influerad av 
samtida keramik från andra områden.

Dessutom formulerades frågor kring boplats
komplexets sociala och kulturella roll i relation 
till andra neolitiska keramiska traditioner och 
regionens betydelse som en kulturell, interregio
nal mötesplats (Holback m.fl. 2004).

Ytterligare en aspekt som blev möjlig att disku
tera, genom att den stora mängden keramik från 
Bjästamon hade en viss spridning över tid, var 
kronologiska förändringar och man nådde i en 
första bearbetning fram till ett förslag till fasin
delning (Holback m.fl. 2004; jämför Runeson a 
denna volym).

I direkt anslutning till undersökningarna för 
Botniabanan utförde Umeå universitet en semina- 
riegrävning på ytterligare en, nyupptäckt, keramik
förande plats belägen strax intill Bjästamon (Bro- 
adbent & Josephsson Hesse 2002, Stiber 2004).

Ett forskningsprojekt kallat »Yngre stenålder 
i södra Norrlands kustland« har också bedrivits 
delvis parallellt med undersökningarna för Botni
abanan (Holm 2006). I detta projekt har flera stu
dier gjorts av neolitisk keramik från olika platser

i södra Norrland (Burman 1996; Güthlein 1996; 
Hultgren 1996) Dessutom har en studie gjorts av 
keramiken från just Lill-Mosjön i mellersta Norr
land, bland annat rörande paralleller till keramik 
från andra platser, frågor om lokalt hantverk och 
keramikens betydelse (Rönnbäck 2004).

Den keramik som nu insamlats utgör ett stort 
»tillskott« till tidigare fynd. Avsikten här är att 
sammanställa data och belysa källkritiska pro
blem och tolka fynden i samhälleliga termer (jäm
för Baudou 2004). I denna artikel kommenterar 
och diskuterar vi följande frågor:

• Hur ser den neolitiska keramiken ut?
• Vilka kronologiska horisonter kan iakttas?

Hur skiljer sig keramiken åt mellan dessa?
• Vilka paralleller till denna keramik finns i 

andra regioner? Detta gäller både kärlens 
utseende och den hantverkstradition de 
producerats inom.

• Är keramiken lokalt tillverkad?
• Vad kan man säga om kärlens funktion?
• Vilka likheter och olikheter finns mellan 

keramiken från de olika platserna? Mellan 
kontexterna inom de större platserna?

• Vilken funktion och betydelse har keramiken 
haft i det lokala samhället?

Beskrivningen av keramiken från våra under
sökningar har gjorts av flera personer, vid flera 
tillfällen och på delvis olika sätt (Färjare & 
Olsson 2000; Gustafsson m.fl. 2001; Holback 
m.fl. 2004, Hulthén 2000; Lindqvist & Eriksson 
1998, Lindqvist 2004; Stiber 2004). Här har vi 
gjort en sammanställning där beskrivningarna 
till en del har kompletterats och de större dragen 
tagits fram. Vid val av variabler har vi utgått 
från de som varit med i tidigare studier. Själva 
presentationen har utgått från godstyp, då denna 
variabel innehöll en kronologisk faktor som var 
svår att bortse ifrån (Holback m.fl. 2004, Lind
qvist 2004). Kronologin utgår ifrån det senaste 
förslaget till fasindelning som baserats på fynden 
på Bjästamon (Runeson a denna volym) och vi 
diskuterar också datering av enskilda keramik
typer och platser samt vilka källkritiska problem 
som uppstår.

För att på ett mer preciserat sätt kunna dis
kutera frågan om keramiken är lokalt produce
rad eller inte har vi kompletterat den laborativa
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undersökning som utförts av tidigare fynd från 
Mellannorrland (Hulthén 1991). Analyser har 
därvid gjorts av keramik från Lill-Mosjön och 
Bjästamon (Brorsson 2006; Hulthén 2000). Syftet 
har främst varit att bedöma vilken typ av mag- 
ring och lera som använts, för att vidare kunna 
diskutera tillverkningsteknik och huruvida lokal 
tillverkning skett. Dessutom är vi intresserade av 
om den laborativa undersökningen kan ge en för
djupad syn på hantverkstradition och eventuell 
arkeologisk kulturgrupp man kopplar till. Frågan 
om kärlfunktion behandlas i övrigt mer översikt
ligt, då planerade analyser på matskorpor från 
krukskärvor har utgått.

Diskussionen kring eventuella paralleller i 
keramikens utseende i andra regioner utanför 
mellersta Norrland görs, med tanke på ramen 
för steg 2-artiklarna på en övergripande nivå 
(Gustafsson a denna volym). Vi använder enbart 
publicerade fynd, och endast ett urval av dessa, 
för att exemplifiera argumentationen. I slutet av 
artikeln diskuteras keramikens betydelse, hur 
den förhistoriska människan på just dessa platser

valt att utforma och deponera den. Varför man i 
denna region, där man under så lång tid som när
mare tusen år envist undvikit att använda kera
mik, till slut tagit till sig detta bruk.

I den här artikeln har vi använt de arkeolo
giska kulturbegreppen, exempelvis gropkeramisk 
kultur, som arkeologiska redskap som betecknar 
en viss uppsättning fynd som oftast görs tillsam
mans. Vi närmar oss de forntida samhällena först 
mot slutet av artikeln.

MÅNGKULTUR ELLER REGIONAL 
SÄRART I KERAMIKENS UTTRYCK?

Neolitisk keramik uppträder i mellersta och norra 
Norrland som ett kustfenomen främst under 
senare delen av neolitikum. Norrland skiljer sig 
från den cirkumpolära kretsen i norr och den 
finsk/ryska i öster, där kamkeramiken introduce
ras redan kring 5 000 f.Kr. (Hallgren 2004). De 
fåtaliga fynden av kamkeramik i Norrbotten 
ansluter rumsligt till denna tradition (Färjare 
2000; Halén 1994).

'Örnsköldsvik

O8
Härnösand

1
Sundsvall

Figur 134. Mellannorrland med platser där neolitisk keramik påträffats: 1) Mjäla, 2) Bjästamon, 
3) Kornsjövägen, 4) Nätra RAÄ 364, 5) Lill-Mosjön och 6) Nämforsen.
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Keramikfynden i norra och mellersta Norrland 
skiljer sig också från fynden i sydligare delar av 
Sverige. I Mälardalen introduceras keramiken i 
samband med trattbägarkulturen 3 950 f.Kr. (Flo
rin 1958; Hallgren & Possnert 1997; Hulthén & 
Welinder 1981). De nordligaste fynden från tratt
bägarkulturen har hittills påträffats i södra Norr
land och i Dalarna (Björck 2000b). Fynd från 
den yngre gropkeramiska kulturen har påträffats 
främst i Gästrikland, men även i Dalarna och i 
Hälsinglands kustzon, så långt norr ut som till 
länsgränsen mot Västernorrland (Björck zoooa, 
2003; Holm 1997, 2006). De keramikfynd från 
Mellannorrlands kustland, som diskuteras här, 
har tidigare främst kopplats samman med den 
än yngre stridsyxkulturen (se nedan). Enstaka 
fynd av samma typ finns från södra Norrlands 
kustland. Den plats som väckt speciellt intresse i 
detta sammanhang är Hedningahällan i Hälsing
land, som innehåller en stor mängd keramik med 
datering 2 600 till 2 100 f.Kr. (mellanneolitikum 
B-senneolitikum). Fynden från denna topogra
fiskt speciella plats har associerats till flera olika 
kulturer i Sverige och Finland (gropkeramisk-, 
stridsyxe- eller Kiukaiskultur). Slutligen ska näm
nas att keramikfynd typiska för sydskandinavisk 
senneolitisk kultur och sydskandinavisk brons
ålder ännu inte har påträffats i Norrland. De 
fåtaliga keramikfynden från senare perioder som 
exempelvis sen bronsålder och äldre järnålder 
kopplar främst till den cirkumpolära kretsen och 
östliga traditioner (Hulthén 1991).

Före undersökningarna för Botniabanan hade 
neolitisk keramik framkommit vid Bjurselet, 
Hälla, Nämforsen och Mjäla (se tab. 23). I de 
förstnämnda fallen rör det sig om enstaka frag
ment, på den sistnämnda, för regionen »keramik
rika« platsen, var mängden lägre än ett kilogram. 
Keramiken daterades till sen mellanneolitikum 
-senneolitikum (se vidare nedan). Keramik från 
tre av platserna har analyserats teknologiskt 
(Hulthén 1991).

I samband med undersökningarna för Botnia
banan framkom keramik på ytterligare tre 
platser: Lill-Mosjön (Färjare & Olsson 2000; 
Lindqvist & Eriksson 1998), Bjästamon (Gustafs
son m.fl. 2001; Holback m.fl. 2004) och Korn
sjövägen (Lindqvist 2004). Dessutom påträffades 
keramik på ytterligare en plats öster om Bjästa
mon (Nätra socken, RAÄ 364) i samband med 
undersökningar av Umeå Universitet år 2000 
(Broadbent & Josephsson Hesse 2002; Stiber 
2004). Den insamlade keramiken från Bjästamon 
uppgår till cirka 42,5 kilogram medan ingen av 
övriga undersökningar lämnat mer än tre kilo
gram. Keramik från Lill-Mosjön och Bjästamon 
har analyserats teknologiskt i samband med 
undersökningarna för Botniabanan (Brorsson 
2006; Hulthén 2000).

Samtliga platser, med undantag för Hälla och 
Nämforsen låg vid den dåtida kusten, om än inte 
direkt i strandzonen. Flertalet platser ligger nära 
varandra, längs samma rullstensås, Skorpedså- 
sen (fig. 134). Avståndet mellan den nordligaste,

Tabell 23. »Neolitisk« keramik påträffad i Mellannorrland. »Neolitisk« enligt kriterier från 
Hulthén 1991:10, vilket utesluter keramik magrad med asbest eller hår.
Totalmängd från tidigare undersökningar enligt Hulthén 1991.

Plats Antal Vikt (g) Teknologisk Anmärkning Referens

Hälla 3 ? Nej Främst yngre asbestkeramik Baudou 1977:31
Nämforsen 7 67 Ja Även hårmagrad keramik samt yngre asbestkeramik Hulthén 1991
Mjäla 209 568 Ja Även hår- och asbestmagrad keramik Hulthén 1991; Pettersson 1981; 

Sandén 1998
Lill-Mosjön 351 815 Ja Enstaka yngre asbestkeramik i annat omr. Färjare & Olsson 2000; Hulthén

2000; Lindquist & Eriksson 1998
Bjästamon 53 188 42 565,2 Ja Enstaka fynd av asbestkeramik. Brorsson 2006; Gustafsson m.fl.

2001; Holback m.fl. 2004
Kornsjövägen 2585 2 593 Nej Inga senare inslag identifierade Gustafsson m.fl. 2001;

Lindquist 2004
Nätra socken, 
RAÄ 364

420 584 Nej Inga senare inslag identifierade Broadbent & Josephsson Hesse
2002; Stiber 2004
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Mjäla och den sydligaste, Kornsjövägen, är 
endast fem kilometer. Lill-Mosjön ligger cirka 50 
kilometer norr om Skorpedsåsen.

Keramikens utseende

Avsikten i detta avsnitt är att samlat beskriva 
keramiken på ett så likartat och jämförbart sätt 
som möjligt, för att ha en grund för jämförelser 
mellan keramiken från de olika platserna. Vad är 
likt och vad är olikt? Hur kan man beskriva kera
miken totalt? Behovet av en samlad registrering 
finns eftersom man vid registrering av keramik, 
precis som av andra artefakter, använder delvis 
olika metoder, beroende på personliga erfaren
heter och syften. Keramiken från Lill-Mosjön och 
Bjästamon har registrerats av författaren direkt, 
i det senare fallet på en mer översiktlig nivå. För 
information om keramiken från övriga platser har 
respektive publikation/uppsats använts. Littera
turstudierna har dock kompletterats med en över
siktlig översyn av ett litet urval av keramiken från 
Kornsjövägen och den keramik från Mjäla som 
var tillgängliga i museets magasin i februari 2006.

Keramikens bevarandegrad skiljer sig mellan 
de undersökta platserna, beträffande både frag
menteringsgrad och vittring. Detta faktum påver
kar naturligtvis våra möjligheter att dokumentera 
keramiken, men kan också ge information om 
hur den behandlats och deponerats. Keramiken 
är kraftigt fragmenterad på samtliga platser. 
Medelvikten varierar mellan endast 0,8 och 2,9 
gram. Platserna med högst medelvikt är Bjurselet, 
Mjäla och Lill-Mosjön, medan Bjästamon har 
lägst medelvikt. Sannolikt avspeglar denna varia
tion bland annat det faktum att finmaskigare såll 
(två millimeter) använts vid undersökningen av 
stora delar av den sistnämnda boplatsen. En vik
tig faktor är dock sannolikt även att merparten 
av keramiken från denna plats, liksom från Korn

sjövägen, kommer från en speciell typ av kontext, 
nämligen i anslutning till hus.

Skärvorna från Lill-Mosjön och Bjästamon 
är »skarpkantade« medan skärvorna från Korn
sjövägen skiljer ut sig från de övriga genom att 
oftast vara mer rundnötta, utan skarpa kanter, 
vilket kan bero på mekanisk påverkan. Kerami
ken från Kornsjövägen är i allmänhet också mer 
vittrad och endast ett fåtal skärvor har spår av 
ytbehandling. Vittrad keramik finns också bland 
fynden från Lill-Mosjön och Bjästamon. Rent 
allmänt är keramiken från Lill-Mosjön bäst och 
keramiken från Kornsjövägen sämst bevarad.

Porig keramik

Porig keramik har hittills påträffats på tre platser: 
Mjäla, Bjästamon och Kornsjövägen (tab. 24). 
Det faktum att keramikens yta idag uppvisar 
synliga porer beror förmodligen på att krukan 
ursprungligen varit magrad med ett organiskt 
material som försvunnit genom vittring. San
nolikt är det ett kalkhaltigt råmaterial som för
svunnit, där den primära källan har varit krossat 
bränt ben, kalksten eller snäckskal. Företeelsen 
finns beskriven från andra regioner under främst 
neolitikum. I vissa fall har man också identifierat 
att den ursprungliga magringen bestått av växter 
eller hår, som förbränts vid tillverkningen. Olika 
magringsmedel ger kärlen olika egenskaper. 
Termen »porig« har här använts istället för den 
äldre termen »porös« enligt rekommendation 
från Hulthén (Hulthén 1996:212). Ändringen i 
terminologi görs för att man inte ska uttrycka sig 
oklart när man diskuterar kärlens porositet, det 
vill säga den ursprungliga genomsläppligheten 
som kan kopplas till kärlens funktion.

I samband med den första bearbetningen av 
keramiken från Mjäla identifierades porigt gods. 
Detta omfattade endast ett tiotal odekorerade 
skärvor (grupp III, Pettersson, 1981:27-31). På

Tabell 24. Porig neolitisk keramik i Mellannorrland: identifierad magring efter analys, 
dekor, bottenform, kärlstorlek.

Plats Antal Vikt (g) Dekor (%) Magringstyp Dekortyp Flat botten Kärlstorlek (cm)

Mjäla Tiotal 0 Ben - - -

Bjästamon 3588 1509 36 Ben Kamstämpel Nej Stora (30-42)

Kornsjövägen 14 20 0 Ej analyserad -
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Figur 135. Dekor på porigt gods. Här syns exempel på den vanligare kamdekoren (F7255) och 
den mindre frekventa streckdekoren (F12841). Foto: Pehr Lindholm.

Figur 136. Exempel pä mynningens utseende på kärl av porigt gods. Foto: Pehr Lindholm.
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Bjästamon tillvaratogs drygt 1,5 kilogram kera
mik av porigt gods. Medelvikten var så låg som 
0,4 gram. Av mynningsfragmenten var 13 av 
15 stycken dekorerade och dessutom fanns 455 
stycken fragment av skuldra/buk med dekor (3 6 
procent i vikt). På Kornsjövägen påträffades en 
mindre mängd odekorerat porigt gods, gräns
dragningen mot bränd lera var dock ställvis svår 
att göra (Lindqvist 2004).

Vid den laborativa analysen av Mjälakerami
ken framkom ett kalkinslag som identifierades 
som benmagring (Hulthén 1991:10, fig. 6). I de 
fall där endast benmagring identifierats samman
föll magringen med de skärvor som registrerats 
som poriga. Vid den laborativa analysen av tre 
skärvor porigt gods, Bjästa nr 6-8, framkom att 
porerna i godset även här var spår av magring 
med krossat bränt ben (Brorsson 2006).

Formelement har endast identifierats från Bjästa
mon och då i form av mynningsfragment (15 
stycken). Inga bottenfragment registrerades, 
vilket möjligen kan vara en indikation på att 
kärlen varit rundbottnade. En uppskattning av 
mynningsdiameter som gjorts utifrån fragmenten 
ger en diameter på mellan 30 och 42 cm, det rör 
sig alltså enbart om stora kärl (Holback m.fl. 
2004:35). Dekor på den poriga keramiken har 
enbart identifierats från Bjästamon (fig. 135).

Med tanke på kärlens storlek rör det sig 
troligen om ett fåtal kärl, möjligen så få som 
två till fyra stycken. Mynningarna verkar vara 
S-formade och har dekor även på randen. När 
det gäller dekoren är kam/tand stämpel i form 
av större vinklar i kombination med gropar det 
vanligast förekommande. Den kam/tand stämp
lade dekoren verkar vara yttäckande utom i ett

Figur 137. »Bottenskärva« och principskiss som visar de bergartsmagrade kärlens form. Foto: Pehr Lindholm.
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fält närmast mynningen. Denna yttäckande dekor 
uppvisar även tomma fält. I materialet återfinns 
även streckdekor i form av vinklar. Enstaka gro
par är vanligast, men det finns enstaka exempel 
med gropar i form av band (fig. 136).

Bergartsmagrad keramik

Bergartsmagrad keramik har hittills påträffats på 
åtta platser (tab. 25) i norra Angermand.

Magringskornen består främst av krossad 
granit (Brorsson 2006; Hulthén 2000). Varia
tionerna visar sig bland annat i vilken typ av 
glimmer som förekommer, ljus (muskovit) eller 
mörk glimmer (biotit), liksom i mängden kvarts. 
Det är generellt svårt att okulärt uppskatta mag- 
ringskorns storlek och än mer mängden magring 
(tät-gles och så vidare, jämför Brorsson 2006). 
Ett försök till uppskattning har dock gjorts i flera 
fall och återges nedan.

Både ett grövre, mer tjockväggigt och ett tun
nare gods förekommer (Pettersson, 1981:27-31, 
Stiber 2004, Lindqvist 2004). På RAÄ 364 
i Nätra socken noterades en grupp tjockare 
skärvor (tjockare än en centimeter) med grövre 
magring av krossad bergart och en grupp tun
nare skärvor (tunnare än en centimeter) med 
fin, svåridentifierad magring (Stiber 2004:8f). 
Även på Kornsjövägen noterades att den grövre 
typen av gods, här upp till 15 millimeter tjock, 
också var magrad med större korn (Lindqvist 
2004:20). En likartad tendens, om än inom snä
vare intervall, har också noterats på keramiken 
från Lill-Mosjön (Hulthén 2000) och finns likaså 
på Bjästamon (Holback m.fl. 2004:36).

På RAÄ 364 i Nätra socken noterades också att 
de tjockväggiga kärlen hade byggts upp med ring- 
ling. Både U- och N-teknik förekommer, medan 
endast N-teknik har observerats på ett fåtal av de

Tvärsnodd

Fl 1211 F6222 F6205 F8219 F3371 F12706

Snöre

F3082 F7161 F2936 F11453 F12063
F4339 F6768 F6829 F4409 F3239 F6787 F11512 F8746 F12031

Botten

F2144 F4738 F4743 F6707 F4204 F3383 F3393 F6770 F6830

Figur 138. Exempel på mynnings- och bottenprofiler i bergartsmagrat gods från Bjästamon.

208



Tabell 25. Bergartsmagrad neolitisk keramik i Mellannorrland. Tabellen visar magring, dekor, 
bottenform, uppskattad kärlstorlek.

Plats Antal Vikt (g) Dekor, % Dekortyper Flatbotten Kärlstorlek (cm)

Hälla 3 - - - - -

Nämforsen 7 67 - Vinkellinjer, snöre och grop - -

Mjäla 209 568 15 (ant) Snöre, kryss och gropar Ja -

Lill-Mosjön 317 727 76 (ant) Snöre, vinkelstreck, grop och kryss Ja -

Bjästamon 53 188 42 565 3,0 (ant) Snöre, tvärsnodd, grop och intryck Ja Små-medelstora (4-26)

Kornsjövägen 2571 2 593 2,5 (ant) Tvärsnodd, snöre och gropar - -

Nät ra socken, RAÄ 364 420 584 3,3 (ant) Snöre, tvärsnodd, vinkellinjer och gropar Ja Medelstora (18-22)

tunnväggiga kärlen. På keramiken från Bjästamon 
finns observationer som går i samma riktning, med 
ringling och N-teknik. Dessutom förekommer en 
teknik som här benämnts U/N-teknik och som 
förefaller vara en hlandning av de två.

Ytbehandling har noterats på keramik från 
samtliga platser trots olika bevarandegrad: utslä
tad, glättad samt slammad och sannolikt pole
rad yta finns representerade. Endast då separat 
slamma utan egentligen magring påförts har det 
varit möjligt att polera kärlytan till riktigt hög 
glans. I ett fall har en spricka i ett kärl på Lill- 
Mosjön lagats med hjälp av ett pålagt lerskikt 
(Hulthén zooo).

Rent allmänt förefaller det som att av flertalet av 
kärlen haft en relativt likartad form (fig. 137). 
Kärlen har varit flatbottnade, med tydligt rundad 
buk och en relativt kort hals. Övergången mel
lan hals och buk förefaller vara svagt markerad 
och mjukt rundad. Botten är oftast diminutiv och 
med en mer eller mindre tydligt avsatt fot. Bott
narnas diameter är påfallande likartad, cirka sju 
till åtta centimeter.

Kärlformen på Bjästamon påminner mest 
om stridsyxekulturens C- och E-typ (Malmer 
1975:141, fig. 4, 6). Den kärlform som uppvisar 
allra störst likheter med Bjästakeramiken är C- 
typen. Denna typ är enligt Malmer (1975:26, 33)

Figur 139. Fragment av minikärl (F6330) sett tillsammans med ett »normalstort« 
bottenfragment (F2144). Foto: Pehr Lindholm.
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Tvärsnoddsdekor

Övrig dekor

Figur 140. Exempel på dekorerade skärvor i bergartsmagrad keramik från Bjästamon. 
Skärvorna är uppdelade i tvärsnoddsdekorer (F1981, F5515 och F11511), snördekorer (F1965, 
F6768 och F12031) och övriga dekorer (F6441), taggtrådsdekor (F6801). Foto: Pehr Lindholm.

en sen företeelse och kan dateras till cirka 2300 
f.Kr., det vill säga början av senneolitikum.

Variationer finns i utformningen av mynning
halsöppning, som kan vara rak eller utåtböjd. 
Den mer eller mindre utåtböjda mynningen är 
den absolut vanligaste formen. Själva mynnings- 
partiet, randen, uppvisar stora variationer: från

tunn och spetsigt avsmalnande till mer rundad 
och plan rand (fig. 138). Några rundade bottnar 
har inte påträffats.

Där kärlens storlek har kunnat uppskattas 
förefaller de ha varit små eller medelstora, medan 
riktigt stora kärl, större än 28 centimeter saknas. 
På Bjästamon har kärlen, undantaget minikärlen,
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varit mellan tio och 26 centimeter i mynningsdia- 
meter och med ett medel på cirka 16 centimeter. 
På RAÄ 3 64 i Nätra socken är mynningsdiame- 
tern på sex skärvor mellan 18 och 20 centimeter.

De finns några kärl som skiljer sig form och 
storleksmässigt, de så kallade minikärlen som 
no-terats på Bjästamon. Dessa har en mynnings- 
diameter på sex till åttta centimeter och har 
varit mindre än tio centimeter höga (Janzon 
1974:104) (fig. 139).

En varierande mängd av keramiken från varje 
plats är dekorerad, från cirka 3,3 procent till 75 
procent beräknat på vikt (jämför tab. 25). Det 
är sannolikt att helt odekorerade kärl förekom
mer. Exempel på detta är det tjockväggiga godset 
från Kornsjövägen (Lindqvist a denna volym). 
Även på Lill-Mosjön och Bjästamon finns både 
odekorerade mynnings- och bottenfragment. Kär
len förefaller främst att ha varit dekorerade på 
mynning och/eller hals, även om viss dekor har 
sträckt sig ner över åtminstone en del av buken.

Dekoren har utförts på flera olika sätt, främst 
genom olika intryck (snöre, tvärsnodd, entandat 
redskap, och flertandat redskap). Dessutom finns 
dragen dekor.

Förekommande dekorelement är horisontella 
linjer (snöre, tvärsnodd), horisontella rader av 
gropar, horisontella rader av instämplade sneda 
streck, vinklar eller fiskbensmönster och diffusa 
vertikalt ställda streck. Det skall dock sägas att 
tvärsnoddsdekoren och de instämplade strecken i 
många fall är till förvillelse lika. Man verkar dess
utom ha blandat både tvärsnodd och instämplade 
streck för att skapa fiskbensdekor. Groparna är 
fyra till fem millimeter i diameter och förekom
mer såväl ensamma som inkomponerade mellan 
andra dekorelement eller brytande dessa. Från 
ett par fragment framgår att mynningsdekor med 
snöre och grop samt vinkel/fiskbensmönster av 
tvärsnodd/instämplade streck på buken förekom
mit på samma kärl. Dekor i horisontella band, 
vanligtvis med snörintryck, bedöms vara den van
ligaste kompositionen (snöre). Dekoren på kär
lens rand, mynningens insida och bottenpartiet är 
betydligt mindre varierad än i övrigt och främst 
utförd genom tvärsnodd/instämplade streck.

Sammanfattningsvis kan sägas att dekorty
perna snöre och tvärsnodd dominerar materialet 
kraftigt. Snördekoren är den vanligast förekom

mande påträffas nästan uteslutande nära myn
ningen. Dekoren löper i två eller flera band runt 
kärlens översta del, nära mynningen. Gropar har 
i regel placerats i en horisontell rad mellan något 
av i banden. I samtliga fall verkar dessa gropar 
respektera och inte bryta annan dekor (fig. 140).

Tvärsnoddsdekoren (instämplade streck) är 
mera yttäckande än snördekoren och förekom
mer även på vissa bottnar. Tvärsnodd har i 
många fall använts för att skapa fiskbensmönster, 
på många skärvor i kombination med gropar, 
men här bryter groparna tvärsnoddsdekoren.

Båda dekorertyperna verkar trots olikheterna 
vara applicerade på samma kärlform.

Blandmagrad keramik

Genom de laborativa analyserna (tab. 26) har 
kombinationer av magringsmedel också påträf
fats på Mjäla och Bjästamon. I den ceramolo- 
giska analysen (Brorsson 2006), framkom att 
enstaka skärvor från Mjäla och en från Bjästa
mon, hade magrats med krossad bergart och ett 
lågt inslag av krossat ben. Dessa »blandmagrade« 
skärvor hade uppfattats som bergartsmagrade 
vid den första bearbetningen. Dekoren på Mjäla
keramiken bestod bland annat av snöre samt 
krysslinjer på buken. Den analyserade skärvan 
från Bjästamon bedöms komma från ett kärl, 
med utåtböjd mynning och rundad, tydligt mar
kerad skuldra samt kamstämplad dekor i form av 
snedställda linjer.

Den blandmagrade kärlet på Bjästamon har 
typologiskt stora likheter med det poriga godset 
på denna plats medan den blandmagrade kerami
ken från Mjäla bör, likaså på typologisk grund, 
placeras i den bergartsmagrade gruppen.

På Mjäla fanns ytterligare en grupp med kera
mik som avvek från resten, genom dekor med

Tabell 26. Blandmagrad neolitisk keramik i Mellan- 
norrland: identifierad magring, dekor, bottenform, 
kärlstorlek. Observera att denna typ av magring 
enbart har identifierats genom laborativa analyser.

Plats Magrings- Dekortyp Flat
botten

Kärlstorlek
(cm)

Mjäla Ben + bergart - - -

Hår + chamotte Textilintryck - -

Bjästamon Ben + bergart Kamstämpel - -
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textilintryck (för datering se nedan). Keramiken 
var extremt fragmenterad och inga formelement 
har identifierats. Dessa skärvor visade sig också 
vara blandmagrade med chamotte och hår. Denna 
kombination av magringsmedel är extremt ovan
lig, men har också identifierats i förmodat yngre 
keramik från Nämforsen (Hulthén 1991:29).

Sammanfattning

Vilka variabler är då gemensamma för den sent 
neolitiska keramiken från Mellannorrland? Det 
förefaller som att fynden kan indelas i minst två 
eller snarare tre grupper: den poriga keramik 
som exempelvis påträffats på Bjästamon och den 
främst bergartsmagrade keramiken från samtliga 
platser. Dessutom finns också från Mjäla och 
Bjästamon blandmagrad keramik som identifie
rats laborativt.
• Den poriga, benmagrade, keramiken från 

Bjästamon består av rester av stora kärl med 
vinkeldekor av kamstämpel eller dragna 
streck. Det mycket sparsamma och fragmen- 
terade materialet av porig men odekorerad 
keramik från Kornsjövägen och Mjäla hör 
sannolikt till denna grupp.

• Den största delen av skärvorna består av 
bergartsmagrad keramik (magring med främst 
krossad granit). I samma grupp placeras stilis
tiskt också blandmagrad keramik från Mjäla. 
Kärlen i denna grupp är huvudsakligen med
elstora till små, svagt profilerade, rundbukiga 
med utåtböjd mynning och flat botten. I de 
flesta fall är botten tydligt avsatt med en liten 
bottenplatta.

• Uppbyggnad genom ringling där både N-tek- 
nik, U-teknik och en övergångsform däremel
lan U/N-teknik är belagd. Kärlen är oftast 
dekorerade på den övre delen kring myn
ningen, men mer yttäckande dekor förekom
mer. Några få bottnar har dekor. Förekom
mande dekor är främst horisontella linjer eller 
vinkellinjer/sicksack utförda med intryck från 
snöre, tvärsnodd eller mejsel/pinne (streck), 
men även dragna linjer liksom stämplade mer 
ospecifika intryck finns. Dessutom finns min
dre gropar intryckta. Dessa förekommer dels 
ensamma i horisontella linjer eller tillsammans 
med annan dekor. På mynningen finns snör, 
tvärsnodd och stämpeldekorer.

• Den minsta gruppen är en dekormässigt och 
teknologiskt avvikande, textildekorerad kera
mik magrad med hår och chamotte utgör 
en indikation på ytterligare en keramiktyp i 
regionen. Troligen visar de få skärvorna av 
asbestkeramik som påträffades tillsammans 
med snördekorerad keramik på Bjästamon att 
asbestkeramiken i detta fall kan dateras till 
skiftet mellanneolitikum-senneolitikum.

Om man ser på den neolitiska keramik som 
hittats i Västernorrland verkar det som om lik
heten inom varje lokal är större än den mellan 
lokalerna. Likheterna mellan de näraliggande 
lokalerna Bjästamon, RAÄ 364 i Nätra socken, 
Kornsjövägen och Mjäla är relativt stora. Den 
längre bort liggande Lill-Mosjön avviker dock 
dekormässigt från de övriga.

Keramikens ålder

I tidigare forskning hade den neolitiska kerami
ken i Mellannorrland daterats relativt. Indirekt 
datering hade använts, baserat på keramikens 
vertikalstratigrafiska läge i kulturlager (Baudou 
1992). Dekorerad keramik hade också daterats 
direkt, genom stilistiska och kronologiska jämfö
relser med keramik från andra områden (Flulthén 
1991:11-13). Genom att gå vidare med jämförel
ser av de relativa och/eller absoluta dateringarna 
från samma lager respektive dateringarna av den 
icke-regionala keramiken formulerades följande 
indelning:

• Bergartsmagrad keramik används 
under neolitikum

• Benmagrad keramik används under 
neolitikum

• Hår- och chamottemagrad keramik 
används under bronsålder

• Asbestmagrad keramik används 
under bronsålder

• Asbestgods används under äldre 
järnålder
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Under neolitikum används i
Mellannorrland:
• Bergartsmagrad keramik
• Benmagrad keramik
• Ben- och bergartsmagrad keramik
• Hår- och chamottemagrad keramik
• Asbestmagrad keramik?

Ett försök att relativt datera all påträffad förmo
dat neolitisk keramik genom fyndsammanhang 
resulterade i ovanstående kompletterade och änd
rade indelning.

Den benmagrade, den ben- och bergartsma- 
gade och den hår- och chamottemagrad textilke
ramiken påträffades i samma fyndsammanhang 
som den enbart bergartsmagrade keramiken på 
Mjäla (Pettersson 1981; Sandén 1998). Denna 
lilla keramikförande yta har på stratigrafisk 
grund tolkats som rester från ett samtida nytt
jande (jämför Hulthén 1991; Sandén 1998).

Asbestkeramik har inom Botniabanans under
sökningar påträffats i endast ett fall i samma 
fyndsammanhang som den bergartsmagrade, 
dekorerade neolitiska keramiken, på Bjästamon. 
Asbestkeramiken framkom i en enstaka ruta i vad 
som tolkats som en boplatsvall (Holback m.fl. 
2004:36). Läget för ett enstaka fynd är svårt att 
värdera, men det bör noteras att asbestmagring 
förekommer redan under neolitikum i Finland 
och att asbestmagrad keramik från Västra Mårt- 
sbo i Gästrikland genom Fredrik Hallgrens pro
jekt har daterats till mellanneolitikum A (Edgren 
& Törnblom 1993:106!; Holm 2006:124).

Platserna med bergartsmagrad keramik ligger 
mellan cirka 48 och 57 meter över nuvarande 
havsnivå (jämför Spång och Runeson a denna 
volym). Om man antar att de varit placerade på 
samma avstånd från stranden av Litorinahavet 
bör de vara oliktida (se Spång denna volym). 
Dateringarna från Bjästamon visar dock att 
endast en av de ytor som innehöll bergartsmagrad 
keramik kunde knytas till havsstranden och att 
denna typ av keramik snarare varit samtida.

Den poriga keramiken påträffades på både 
Bjästamon och Kornsjövägen i fyndsammanhang

som huvudsakligen inte sammanföll med den 
bergartsmagrade keramikens. På båda platserna 
hade detta gods dessutom en tendens att före
komma på något högre nivåer över nuvarande 
havsnivå än det bergartsmagrade godset. På vissa 
av Bjästamons områden, framförallt i och kring 
den största boplatsvallen A983, påträffades dock 
både bergartsmagrad och porig keramik (Hol
back m.fl. 2004; Lindqvist 2004). Eftersom inga 
transgressioner berört området under perioden 
(Spång denna volym), så bör fynden på högre 
nivå vara äldre än de på lägre nivå, förutsatt att 
båda fyndtyperna avspeglar strandnära aktivite
ter. Detta skulle innebära att den poriga, delvis 
kamstämplade, keramiken är den äldsta på dessa 
platser. De dateringar som gjorts stödjer detta 
antagande.

Den poriga keramiken från Mjäla påträffades 
som tidigare beskrivits i samma fyndsammanhang 
som den bergartsmagrade, vilket skulle indikera 
att de olika godstyperna på just Mjäla är sam
tida. Det kan ändå inte uteslutas att boplatsen vid 
Mjäla har ett visst tidsdjup och att det faktum att 
olika typer av keramik påträffats i samma rutor 
kan spegla ytor som liknar de med blandad date
ring på Bjästamon.

Det blandmagrade kärlet från Bjästamon 
(skärva 1 i Brorsson 2006) uppfattades typolo
giskt som att det visade en blandning av element 
från det poriga och det bergartsmagrade godset. 
Frågan är om denna mix ska ses »enbart« som en 
övergångsform, möjligen motsvarande den kro
nologiska mellanfasen, eller tolkas ha helt andra 
förtecken i form av aktiva val för att markera 
något speciellt (se vidare nedan) Dekoren på den 
ben/krossmagrade Mjälakeramiken för denna till 
den mellanfasen enligt Bjästamons fasindelning 
(se Runeson a denna volym)

I och med utvecklingen av I4C-metoden har 
absoluta dateringar av förkolnad beläggning på 
själva keramiken har blivit möjliga att utföra. För 
keramiken från Mjäla har en datering gjorts av 
förkolnad beläggning på själva keramiken. Denna 
analys utfördes på organiskt material från hår- 
och chamottemagrad keramik och resulterade i 
en datering till 2630-2300 f.Kr. (slutet av mellan
neolitikum B eller möjligen tidigt senneolitikum) 
(Sandén 1998, tab. 5). Dateringen faller in i den 
så kallade »mellanfasen« på Bjästamon vilken
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ligger mellan 2600 och 2400 f.Kr. (se Runeson a 
denna volym). Att bergartsmagrad, porig, bland- 
magrad och hår- och chamottemagrad keramik 
påträffats tillsammans tyder sannolikt på att 
denna datering också kan appliceras på den 
övriga keramiken från Mjäla.

I samband med undersökningarna för Botnia- 
banan var ett syfte att få en bättre bild av krono
login genom att precisera boplatsernas tidsmäs
siga ramar under neolitikum. Med tanke på det

stora intresse som keramikfynden tilldrog sig 
eftersöktes eventuella beläggningar på denna 
keramik, som skulle kunna vara möjliga att 
datera absolut. På den bergartsmagrade kerami
ken från Lill-Mosjön påträffades inga belägg
ningar av organiskt material. Från Bjästamon 
hade ett mindre antal keramikskärvor med sotig 
beläggning observerats, men flertalet av dem som 
inlämnades för datering innehöll inte tillräckligt 
organiskt material för datering (Holback m.fl.

3500 f.Kr. 3000 f.Kr. 2500 f.Kr. 2000 f.Kr. 1500 f.Kr.
Kalenderår

Figur 141. Kalibrerade dateringar som kan knytas till keramik, uppdelat efter 
godstyp. Kalibrering efter Stuiver med flera 1998. Proven kommer från kontexter 
med keramik från Bjästamon, Lill-Mosjön (LM) ocb Kornsjövägen (KV) och Mjäla (Mj). Dateringarna från 
Bjästamon innefattar kontexter/anläggningar där keramik påträffats. Lill-Mosjöns dateringar baserar sig på 
neolitiska kontexter på lokalen, endast provet LM. Beta 124037 togs ur det keramikförande området under 
förundersökningen. Kornsjövägens dateringar tillhör områdena kring hus I och hus IV, där i princip all 
keramik framkom.

Hl Benmagrad 
I Bergartsmagrad 

H Hår och chamottmagrad
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Äldre fas (cirka z 800-2 600 f Kr.):
• Benmagrad keramik (Bjästamon, 

Kornsjövägen)

Mellanfas (2600-2400 f.Kr.):
• Benmagrad keramik (Bjästamon, 

Mjäla)
• Ben- och bergartsmagrad keramik 

(Bjästamon?, Mjäla)
• Hår- och chamottemagrad keramik 

(Mjäla)
• Bergartsmagrad keramik (Mjäla, 

Lill-Mosjön?)

Yngre fas (2400-2 100 f.Kr.):
• Bergartsmagrad keramik (Bjästamon, 

Kornsjövägen, Lill-Mosjön?)
• Asbestmagrad keramik? (Bjästamon)

2004:50). Resultatet från den enda utförda date
ringen (Ua-26977) avvek från övriga dateringar 
från platsen och har ignorerats.

Undersökningarna vid Lill-Mosjön gav en I4C- 
datering från en direkt keramikförande kontext 
(Lindqvist & Eriksson 1998). Av de I4C-dateringar 
som utfördes anses dock ytterligare tre dateringar 
avspegla keramikens användningstid (Färjare & 
Olsson 2000:32-33). Från Bjästamon daterades 
organiskt material tagna från 18 stycken fynd
sammanhang som kunnat knytas rumsligt till 
keramikfynden, främst samma anläggning. Date
ringarna från Kornsjövägen rör anläggningar i 
omedelbar närhet till keramikfynden.

Totalt finns 31 dateringar som kan knytas till 
en viss typ av keramik (Mjäla en, Lill-Mosjön 
fyra, Bjästamon 18 och från Kornsjövägen åtta 
dateringar). Dateringarna ligger främst i interval
let 2600 till 2100 f.Kr. (mellanneolitikum B till 
senneolitikum) (fig. 141). Dateringar i anslutning 
till den poriga keramikens visar att denna kera
mik på Bjästamon och Kornsjövägen tillhör en 
äldre fas. Dateringarna av den bergartsmagrade 
keramikens fyndsammanhang föll i en senare fas.

En mer preciserad kronologisk fasindelning 
av Bjästamons användningstid har gjorts utifrån

artefakterna, inklusive keramiken, med utgångs
punkt från relativa och absoluta dateringar samt 
rumsliga mönster (Runeson a denna volym). Tre 
faser har urskilts: en tidig, rent mellanneolitisk 
fas (cirka 2 800-2 600 f.Kr.) där keramik upp
träder sporadiskt i form av porigt gods (i god 
kvalitet/bevarandegrad), en mellanfas (2600 till 
2400 f.Kr.) med mycket små mängder av porigt 
gods (av dålig kvalitet) och en sent mellan- 
neolitisk-tidigt senneolitisk fas (2400 till 2 100 
f.Kr.) med för regionen stora mängder keramik, 
i enbart bergartsmagrat gods (jämför kalibre
rade dateringar i Runeson a denna volym). I4C- 
dateringarna utgör det viktigaste underlaget för 
kronologin för lokalerna Mjäla, Kornsjövägen, 
Lill-Mosjön och Bjästamon.

Jämförelser med samtida keramik 
från andra regioner

För att kunna placera in keramiken från Mellan- 
norrland i ett kulturellt sammanhang och förstå 
hur den används lokalt, görs här en översiktlig 
jämförelse med samtida keramik från andra 
regioner. Genomgången är uppdelad i två delar, 
först görs en kort jämförelse med utgångspunkt 
i den poriga keramiken från Bjästamon, därefter 
jämförs den bergartsmagrade keramiken med 
annan ungefärligt samtida eller något äldre kera
mik. Jämförelserna görs först per arkeologisk 
kultur och kommenteras sedan regionvis. Valet av 
regioner är till stor del baserat på de jämförelser 
och paralleller som gjorts tidigare av främst fyn
den från Hedningahällan. De kompletteras bland 
annat av fynden från Mälardalen, som uppmärk
sammats under senare år, men också av nya fynd 
från både södra Norrland och Mälardalen.

Porig keramik

Porig neolitisk keramik finns inom flera arkeo
logiska perioder och kulturer runt Östersjön. I 
Finland förekommer porig keramik över lång 
tid och inom olika arkeologiska sammanhang 
till exempel den kamkeramiska kulturen. Grop
keramik av östsvensk typ har endas i enstaka 
fall påträffats på det finska fastlandet, mest känt 
är fyndet från Rävåsen i sydvästra Österbotten 
utanför Kristinestad som relaterats till Fagervik 
III (Miettinen 2002). På Åland förekommer däre
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mot mycket porig keramik av så kallad Fagervik 
III-typ, på undersökta platser som Jettböle I, 
Glamilders och Svinvallen.

Längs den svenska östersjökusten finns porig 
keramik från Blekinge och Småland i söder. God
set är vanligt bland den gropkeramiska kulturens 
i den så kallad Fagervik III och Fagervik IV-kera- 
mik (Bagge 1951; Löfstrand 1974) som också 
förekommer frekvent på boplatser i Mälardalen.
I södra Norrland finns undersökta platser som är 
ungefärligt samtida med Mellannorrlands äldre fas 
till exempel Fräkenrönningen i södra Gästrikland 
liksom Vedmora, Vässingmyran 1 samt Håcksta 
(RAÄ 127 Jättendals socken) i norra Hälsingland 
(Björck 1998; Björck & Björck 1999; Björck 
2005a; Giithlein 1996; Holm 2006; Sundlin 
1974). Magringen i keramiken från Håcksta har 
bestämts till ben (Holm 2006:74). Mängden porig 
keramik per plats är liten, mindre än tre kilogram, 
på de nordligaste platserna som Håcksta och 
Vedmora men mycket större på Fräkenrönningen, 
vars totala keramikmängd påminner om den på 
många gropkeramiska boplatser ytterligare söder 
ut. Den poriga keramiken från dessa platser har 
typologiskt förts till Bagges stadier Fagervik III 
(Björck 2005a), Fagervik III—IV (Björck & Björck 
1999:23; Björck 1998:39) respektive Fagervik IV 
(Holm 2006:77). Även bergartsmagrad keramik 
som förts till Fagervik III har påträffats i Hälsing
land, på Måsta (Björck 2005b).

Dessutom finns i södra Norrland porig kera
mik som sannolikt är samtida med Mellannorr
lands yngre fas. Ett avvikande inslag från Frä
kenrönningen är snördekor på porig keramik, 
vilken har relaterats till stridsyxkulturen (Björck 
1998:40). Även den något yngre platsen Hed- 
ningahällan innehåller en, relativt för platsen, 
liten mängd porig keramik (fem procent dock 
ungefär fem kilogram). Detta gods har dekortyper 
som är desamma som de på den bergartsmagrade 
keramiken i den yngre fasen, bland annat gropar, 
intryck med tvärsnodd, snöre och tandad stämpel 
liksom stämpelstreck och dragna, sneda linjer.

Den del av den poriga keramiken, enbart 
påträffad på Bjästamon som kunde bestämmas 
typologiskt uppvisade drag som det närmast 
fanns paralleller till inom den »klassiska« öst
svenska gropkeramiken, närmare bestämt Bagges 
Fagervik III/IV stadium (Bagge 1951). Närmaste

Fagervik III/IV-keramik finns då i mellersta Häl
singland respektive västra Finland. Sammanfatt
ningsvis kan sägas att Fagervik III/IV-keramiken 
som påträffades på Bjästamon i dagsläget förefal
ler ligga i den extremt nordligaste utkanten av 
typens förekomst.

Bergartsmagrad keramik

De för den bergartsmagrade keramiken från 
Mellannorrland gemensamma variablerna sam
manfattades ovan och här har ett urval, som om
fattar främst kärlform och dekortyp gjorts, för att 
söka paralleller i etablerade arkeologiska kulturer 
och andra regioner (se tab. 27).

Det är uppenbart att vissa variabler förekom
mer inom flera så kallade kulturer under den 
aktuella perioden, såsom dekor med mönster i 
vinkellinjer och snördekor. Att dekoren placeras 
i vinkellinjer (eller sicksack, fiskben) är gemen
samt för de två »stora« kontinentala kulturerna, 
stridsyx/snörkeramisk kultur och klockbägarkul- 
tur såväl som för gropkeramik och kamkeramik 
i norr. Själva stämpeln kan utgöras av snöre, 
tvärsnodd, kam eller dragna/instämplade linjer. 
Snördekoren, förutom placerad i vinkellinjer 
också placerad i horisontella linjer, är likaså ett 
återkommande drag.

Tabell 27. Detalj jämförelser i den bergartsmagrade 
keramiken från lokalerna Bjästamon, Lill-Mosjön, 
Mjäla och Hedningahällan.

Detaljer Bjästamon Lill-Mosjön Mjäla Hedningahällan

Magringskorn Ja Ja Ja Ja

U- eller U/N-
teknik

Ja Ja ? Ja

Kärlstorlek 
(mynning cm)

4-26 - - 5-35

Flat botten, 
avsatt fot

Ja Ja - Ja

Rundad botten Nej Nej - Ja

Spetsig botten Nej Nej - Ja

Minikärl Ja Nej - Ja

Dekorfrekvens
(vikt)

11,5% - 15% 36%

Gropar Ja Ja Ja Ja

Streck, linjer Ja Ja Ja Ja

Tvärsnodd Ja Nej Ja Ja

Snöre Ja Ja Ja Ja

Tandstämpel Nej Nej Nej Ja
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I Finland är det främst den keramik som påträf
fats på Åland och på den västra delen av fastlan
det som är aktuell för jämförelser (snörkeramik 
och Kiukaiskeramik). Gropkeramik av östsvensk 
typ förekommer i stort inte på fastlandet utan 
endast på Åland, då i form av Fagervik III och 
Fagervik IV-keramik (Stenbäck 2003:81!! aa). De 
snörkeramiska kärlen beskrivs som flatbottnade 
med svagt profilerad kärlvägg och utåtböjd rand. 
De har ofta ett tunt glansigt gods och är finmag- 
rade. Typiska dekorer är bland annat vågräta 
snörlinjer och fiskbensmönster utförd med streck 
(E,dgren &c Törnblom 1993:89). Textilintryck 
förekommer (Edgren 1970:33). Kiukaiskerami- 
ken beskrivs som flatbottnad, med en relativt rak, 
svagt profilerad eller oprofilerad kärlform. God
set är ofta porigt men bergartsmagring förekom
mer också. Kärlen har dekor på överdelen i form 
av groprader, vågräta rundbottnade fåror, fisk
bensmönster av streck samt ring- kam- eller tvär- 
snoddsavtryck (Edgren & Törnblom 1993:109).
I vissa fall kombineras tvärsnoddsdekoren med 
gropar (Meinander 1984:!^. 2).

Från de baltiska länderna, främst Estland och 
Lettland, liksom från nordöstra Polen finns spår 
av snörkeramisk kultur (Guminski 1997; Kriiska 
2000; Loze 1992, 1997). Från snörkeramisk 
kultur i norra Estland finns det klara likheter 
med keramiken från Mellannorrland, främst i 
den rundbukiga kärlformen och den flata, delvis 
avsatta botten liksom i användandet av snöre och 
tvärsnoddsdekor på överdelen av kärlet (Kriiska 
2000). Textilavtryck förekommer på ett fåtal 
skärvors utsida. Från Lettland och Litauen i öster 
till Gdanskbukten i Polen väster finns längs Öst
ersjökusten spår av den så kallade Rzucewokul- 
turen, också kallad Haffküstenkultur (Butrimas 
1992; Kilian 1955; Rimantiene 1992; Wyszomir- 
ska 1988). Tydliga likheter finns i vissa kärlfor
mer såsom relativt låga rundbukiga bägare (exem
pelvis Kilian 1955, tafeln nr 13, 21, 24, 6179).

I östra Mellansverige finns platser med: kera
mik av »klassisk« senneolitisk typ, sen gropkera
mik (Fagervik III och IV) och keramik från den så 
kallade tredje gruppen. Den sistnämnda är hittills 
vanligast i Uppland, även om Sörmland, Öster
götland och Västmanland också är representerade 
(fig. 142). »Tredje gruppen« har uppmärksam
mats under senare år (Edenmo m.fl. 1997; Granér

Figur 142. Fyndplatser för keramik av »tredje 
gruppen«-typ i Mellansverige.

& Larsson 2004; Hulthén 1996; jämför Bagge 
1951; Meinander 1954, 1984). I flertalet fall 
består fynden av fragment av enstaka kärl som 
framkommit inom boplatser, även om gravfynd 
också finns. Undantag finns dock, två platser där 
större mängder keramik påträffats är Bollbacken 
i Västmanland och Djurstugan i nordöstra Upp
land. Den mellannorrländska bergartsmagrade 
keramiken uppvisar mycket stora likheter med 
keramiken från Djurstugan i nordöstra Uppland, 
både när det gäller teknologi, dekor och kärl
form. Avvikelser finns dock, främst i kärlform då 
även runda bottnar förekommer på denna lokal 
(Artursson 1996, Ytterberg 2006).

Platser med bergartsmagrad neolitisk keramik 
är i nuläget kända längs hela kusträckan i södra 
Norrland. I Gästrikland är det publicerade mate
rialet från den aktuella perioden mer sparsamt 
och främst är det förekomsten av flata bottnar 
på den något äldre boplatsen Fräkenrönningen
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som har uppmärksammats (Björck 1998; Burman 
1996; Holm 2006; Lundblad 1994).

De närmaste fyndplatserna med bergartsmag- 
rad keramik, sett från Mellannorrlands horisont, 
är Håckstaboplatserna i norra Hälsingland (Giith- 
lein 1996; Holm 2006; Sundlin 1974). Dessa 
ligger cirka 15 mil söder om Bjästamon. Två av 
Håckstaboplatserna, RAÄ 129 och RAÄ 130 i 
Jättendals socken, innehåller små mängder berg- 
artsmagrad keramik, rester efter flatbottnade kärl 
där även avsatt botten förekommer. Gemensamma 
drag i dekoren är grunda horisontella rännor 
och gropar, men även fiskbensdekor och enstaka 
intryck finns representerade. Boplatserna dateras 
efter nivån till senneolitikum. Keramiken består 
av både fast och poröst gods med dekorer som 
streck, linjer, linjestick och tvärsnodd och ofta 
gropar kombinerat med annat element (Sundlin 
1974). Denna keramik har relativt få likheter med 
keramiken från Mellannorrland när det gäller 
dekortyper, något mer beträffande kärlform.

I mellersta Hälsingland finns sedan den speci
ella platsen Hedningahällan, med sin stora mängd 
bergartsmagrad keramik på cirka 115 kilogram 
och dateringar till 2 600-2100 f.Kr. (mellanneoli- 
tikum B-senneolitikum) (Holm 2006; Schierbeck 
1994; Vedin 1998). Det finns många likheter 
mellan keramiken i Mellannorrland och den på 
Hedningahällan, i form av likartad kärlform, 
dekortyper och kompositionsformer. Det finns 
också skillnader, bland annat förekommer run
dade och några få spetsiga bottnar på Hedninga
hällan. På Hedningahällan finns också porig 
keramik, som bland annat uppvisar likartade 
dekortyper.

Hedningahällan fördes av Arbman (1945) inte 
till någon avgränsad kulturgrupp, utan betrak
tades som en blandning av svensk och finsk 
påverkan. Den finska Kiukaiskulturen, vilken 
tidsmässigt följde efter båtyxekulturen, hade en 
kombination av snörkeramiska, gropkeramiska 
och kamkeramiska element. Denna blandning 
karaktäriserade också till stor del Hedningahäl
lan. Svängda och rundade kärl med flat botten 
hade likheter i den sena finska båtyxekeramiken. 
Inslag av svensk båtyxekeramik såg Arbman i 
tvärsnoddsdekoren på lerkärlen, samt fyndet av 
ett fragment av en båtyxa. Endast i kamstäm- 
peldekoren nämns likheter med den östsvenska

gropkeramiken. Sundlin (1974) menade Hed
ningahällan skiljer sig från Kiukaisboplatserna 
genom att keramikdekoren på Hedningahällan 
dominerades av enkla dekorelement, medan det 
största inslaget i Kiukaiskeramiken var samman
satta element. Sundlin tyckte sig se en kulturell 
och social gemenskap kring Ålands hav och södra 
Bottenviken, som manifesterade sig i keramik 
med blandade dekorstilar. Ekonomin, menade 
han, hade utvecklats ur den boskapsskötande, 
jordbrukande stridsyxekulturen mot en delvis 
fångstbaserad kultur.

Det finns likheter mellan delar av Hedninga- 
hällans material och Kiukaiskeramiken. Sådana 
likheter är exempelvis de rakare kärlformerna 
och de plana eller avsatta fotpartierna. En skill
nad är att de för Kiukais typiska gropraderna och 
dekorer med dragna linjer inte finns, respektive är 
ovanliga på Hedningahällan. Kärlen från denna 
plats har å sin sida ofta snör- och tvärsnodds- 
dekor vilket är ovanligare på Kiukaismaterialet 
(Schierbeck 1994:37).

Stridsyxekeramiken liknar keramiken från 
Hedningahällan. Den rundbukiga kärlformen och 
dekorelement som snöre, tvärsnodd och tand
stämpel liksom dekorelementens komposition i 
form av horisontella linjer utmed mynningen och 
vinkelmönster är gemensamma drag. Den avsatta 
foten som är vanlig på bottnarna i materialet från 
Hedningahällan är däremot ovanliga i stridsyxe
keramiken. Den viktigaste skillnaden är att gro- 
pornering i princip saknas för stridsyxekulturens 
keramik, medan den är vanlig på Hedningahällan 
(Schierbeck 1994:37).

Gropkeramiken uppvisar få likheter med 
keramiken på denna lokal. Varken dekor eller 
kärlformerna har gemensamma drag. Det som 
trots allt visar på kopplingar är gropdekoren och 
dess placering i enkla rader längs mynning och 
hals. En mindre del av Hedningahällans material 
är av porigt gods, cirka fem procent (Schierbeck 
1994:16), vilket möjligen också skulle peka på 
ett samband.

Lars Löfstrand talar i en artikel som behand
lar den gropkeramiska kulturens nordgräns om 
Hedningahällan. Han anser att det på lokalen 
finns gropkeramiska influenser, men att platsen 
därför inte automatiskt skall ses som en grop- 
keramisk boplats. Det bör istället handla om att
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olika kulturelement har lånats in från flera grup
per (Löfstrand 1969:81-89; Schierbeck 1994:38). 
I sin artikel »Den tredje gruppen och andra 
blandformer« behandlar Graner och Larsson en 
mindre del av materialet från Hedningahällan. De 
identifierar keramik av »tredje gruppen«-typ i sin 
undergrupp 1. Denna grupp innefattar keramik 
som är lik Malmers typ K, men med den avvikel
sen att stora gropar också ingår i dekorkompo
sitionen (Graner &c Larsson 2004:122). I Hed
ningahällan finns också exempel på keramik som 
motsvarar den så kallade. »Bollbacken-typen« 
(Graner & Larsson 2004:131-132; Artursson 
1996:206). Denna i sin tur uppvisar likheter med 
den av Malmer sent daterade C-typen. Enstaka 
sådana skärvor från boplatsen i Jonstorp, Skåne, 
hade faktiskt också gropar (Graner & Larsson 
2004:132; Malmer 1962:15 ). De kärlformer som 
kunnat registreras från Bjästamons keramik lik
nar Malmers typ C.

Störst skillnad mot den mellannorrländska 
bergartsmagrade keramiken förefaller gropke
ramiken ha - den har en annan mer profilerad 
kärlform med längre hals och markerad skuldra. 
Runda bottnar förekommer, medan snöre och 
tvärsnoddsdekor saknas. Större likheter förefaller 
stridsyxkeramiken ha, beträffande både kärlform, 
dekortyp och mönster. De två element som skiljer 
är att stridsyxkeramiken även har tandstämplad 
dekor, men inte gropar.

Den mellanorrländska keramiken kan i stort 
sett sägas höra samman med keramik från den 
så kallade »tredje gruppen«. Det är en grupp 
fynd som uppmärksammats under senare år 
(Edenmo m.fl. 1997; Graner & Larsson 2004; 
Hulthén 1996; jämför Bagge 1951; Meinander 
1954, 1984). Fynden består av keramik där ele
ment som tolkats som typiska för gropkeramisk 
respektive stridsyxkultur kombinerats ihop på 
samma kärl, exempelvis snör- eller tvärsnodds
dekor som kombinerats med gropar. Inom den 
tredje gruppen finns också exempel på tand
stämplad dekor kombinerad med gropar, vilket 
saknas i den studerade keramiken från Mellan- 
norrland. Den här typen av keramik behandlades 
tidigt av Meinander som jämförde den med den 
finska Kiukaiskeramiken (Meinander 1954:176!^ 
1984:186^ fig. 9). Sammanfattningsvis kan sägas 
att på den typ av »tredje gruppen« keramik som

förekommer i Mellannorrland dominerar influ
enser från stridsyxekultur. Det enda som här 
återstår av det gropkeramiska inflytandet utgörs 
av gropdekoren. När det gäller kärlens form på 
Bjästamon finns framför allt paralleller till Mal
mers sent daterade typ C, där enstaka skärvor 
även uppvisar gropdekor (Malmer 1962:15).

Den blandmagrade keramiken 

Kombinationen hår- och chamottemagring har 
identifierats i textilornerad keramik från Mjäla 
och denna har daterats till vad som motsvarar 
Bjästamons mellanfas (2600-2400 f.Kr.). Cha- 
mottemagringen förekommer inom stridsyxkul
tur, men främst i de äldre skedena. Textildekoren 
saknar så vitt vi vet paralleller i svenskt neoliti- 
kum, även om den finns i finsk snörkeramisk kul
tur (Edgren 1970). Hårmagring har hittills endast 
identifierats i östlig keramik som kamkeramik.

Slutsatser

Efter jämförelserna kan konstateras att:
• Den benmagrade (poriga) keramiken förekom

mer i små mängder. Det rör sig om kamstäm- 
peldekorerad keramik som har stora likheter 
med gropkeramik Fagervik III/IV (äldre fas). En 
del fragmentarisk odekorerad keramik kan inte 
bestämmas typologiskt, möjligen har delar av 
detta material en något yngre datering, åtmins
tone in i mellanfasen. Det bör noteras att mäng
derna av keramik av porigt gods är så små att 
bilden snabbt kan ändras genom nya fynd.

• Den bergartsmagrade keramiken, som är den 
vanligast förekommande, uppvisar teknolo
giskt, formmässigt och även dekormässigt 
relativt homogena drag inom regionen. Vid 
jämförelser interregionalt framstår det som att 
vissa överregionala likheter finns med stridsyx- 
keramik. Men de flesta likheterna finns till den 
specifika mix mellan stridsyx- och gropkera
mik som hittills främst uppmärksammats från 
Mälardalen, den så kallade »tredje gruppen«.

• Den blandmagrade keramiken som förekom
mer i okänd, sannolikt mindre mängd kan 
indelas i två grupper: Den första är bergarts- 
magrad keramik med inslag av ben. Keramik 
av detta gods har påträffats med två olika 
dekortyper, en med kamstämpeldekorer som
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har stora likheter med Fagervik III/IV (äldre/ 
mellanfas?) och en annan med snör dekore
rad keramik som liknar det bergartsmagrade 
godset (mellanfas?). Den andra typen av 
blandmagring består av hår- och chamotte- 
magrad textildekorerad keramik som har lik
heter främst med östlig stridsyxkeramik. Det 
bör noteras att keramiken med inslag av ben 
endast identifierats laborativt och att den är 
svår att finna med blotta ögat.

Sammanfattningsvis uppvisar den neolitiska kera
miken i Mellannorrland totalt en ovanligt stor 
»överregional« variation, där likheterna pekar i 
olika geografiska riktningar. Det är också tydligt 
att det sker en förändring över tid, från en liten 
variation i den äldre fasen, till stora variationer i 
mellanfasen. Detta följs sedan av den yngre fasens 
mer enhetliga keramik.

KERAMIKHANTVERK OCH 
KÄRLENS FUNKTION

En av de frågor som diskuterats kring kerami
ken från Mellannorrland är om denna är lokalt 
tillverkad eller importerad från andra regio
ner (Hulthén 1991). En utgångspunkt var de 
ursprungligen begränsade mängderna keramik 
som påträffats, en annan att keramiken inte 
direkt gick att matcha mot keramik från etable
rade arkeologiska kulturer. Det är dock svårt att 
proveniensbestämma keramik på stilistisk grund 
- har krukor tagits med från andra områden eller 
är det människor som flyttat och tagit med sig 
hantverkstraditionen.

Utför man teknologiska analyser kan man 
dock komma längre. Det finns emellertid svårig
heter att tolka även dessa analyser, då det bland 
annat kan vara svårt att proveniensbestämma 
lera exakt. Lerans kornstorleksmässiga samman
sättning inom en lertäkt varierar, beroende på 
taktens utseende och på vilket djup leran brutits. 
Här kan man jämföra analyserad keramik med 
provtagna lertäkter, vilket dock inte gjorts inom 
detta projekt. Ett annat sätt är att jämföra lerans 
utseende mellan de olika analyserade skärvorna 
och därifrån diskutera utifrån variation och 
antropologiska exempel, vilket använts här (se 
Brorsson 2006).

De ceramologiska analyserna

De analyserade kärlen från de tre närliggande 
platser som främst jämförs: Mjäla, Lill-Mosjön 
och Bjästamon har i samtliga fall tillverkats av 
sorterade finleror (Brorsson 2006; Hulthén 1991, 
2000). Även den enstaka skärvan från Nämfor- 
sen ansluter till denna tradition. Keramiken från 
Bjurselet i Västerbotten däremot har producerats 
av en något grövre lera.

Keramiken hade okulärt bedömts vara magrad 
antingen med kalkhaltig magring eller med kros
sad bergart. Den kalkhaltiga magringen visade sig 
i både keramiken från Mjäla och Bjästamon vara 
krossade brända ben. Den krossade bergartsmag- 
ringen hade i samtliga fall ett ursprung i grani- 
tiska bergarter. I ett par fall förekommer bland- 
magrad keramik, med magring av främst krossad 
granit men också ett mindre inslag av brända 
ben. I keramiken från Bjästamon fanns i två fall 
också en naturlig förekomst av kalciumkarbonat 
i leran, som magrats med krossad granit.

Människorna som framställde keramiken 
valde samma typ av lera till de olika kärlfunktio
nerna även om den togs från flera olika lertäkter. 
Däremot var valet av magringsmedel sannolikt 
styrt av kärlfunktionen. På en översiktlig nivå 
är det överensstämmelse mellan magringsandel 
och största magringskorn mellan keramiken från 
Mjäla, Lill-Mosjön och Bjästamon. Mjälakera
miken har några mineralogiska avvikelser och 
en tendens till att vara något grovkornigare än 
Bjästamons. Detta kan bero på slumpen, men kan 
även vara funktionellt betingat. Även den analy
serade skärvan från Nämforsen passar väl i den 
allmänna bilden över keramikhantverket i mel
lersta Norrland. De enda analyserade skärvorna 
från Norrland som avviker markant från detta 
hantverk kommer från Bjurselet, där man använt 
sig av grövre leror och en annan typ av granit.

Jämförelser med samtida 

keramikhantverk i andra regioner 

Ben- och/eller kalcitmagring förekommer i 
Mälardalen inom gropkeramisk kultur, främst 
under mellanneolitikum B. Som vi sett ovan 
förekommer porig keramik även i Finland och 
Baltikum-Polen under den aktuella perioden, då 
inom både snörkeramisk kultur och Kiukaiskul-
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tur. Magringsmedlen är dock inte analyserade, 
men kan antas bestå av olika kalkhaltiga material 
såväl som växter. I nuvarande forskningsläge kan 
vi anta att de främsta parallellerna till det poriga/ 
benmagrade godset i Mellannorrland finns inom 
den östsvenska gropkeramiken.

Bergartsmagring används i keramikhantverk 
under hela förhistorien och kännetecknar inte en 
arkeologisk period eller kultur. Det finns dock en 
tendens att kärl av senneolitisk typ har haft något 
större korn än kärl från övriga perioder (Holm 
m.fl. 1997:232). Det skulle i så fall innebära att 
största korn på mer än fem millimeter är typiskt 
för senneolitiska kärl (Brorsson 2006). I det 
ljuset är det är intressant att notera att samtliga 
kärl från exempelvis Bjästamon har korn som 
är mindre än fem millimeter stora och därmed 
inte faller inom denna grupp. Keramiken från 
Bjästamon faller inte heller direkt in i gruppen 
stridsyxkeramik, då kärlen är alltför tjockväggiga 
(Brorsson 2006). Observationerna från stridsyx- 
kulturen är gjorda på gravkeramik och inte som 
här på boplatskeramik. Att den för stridsyxkultur 
typiska chamottemagringen saknas i Norrland 
kan bero på att denna främst tillhör de äldre 
faserna, som är äldre än den mellannorrländska 
bergartsmagrade keramiken. Sammanfattningsvis 
kan sägas att den bergartsmagrade keramiken i 
Mellannorrland på en nivå faller väl in i ett över- 
regionalt neolitiskt mönster, som dessutom går att 
följa igenom hela förhistorien i de södra delarna 
av Sverige. I Norrland tar keramikhantverket i 
yngre perioder andra och östliga vägar.

Lokal tillverkning?

Kan man säga om keramiken är tillverkad på den 
enskilda platsen eller i området kring Mofjärden 
rent allmänt, alternativt kan proveniensen enbart 
föras till i norra Ångermanland eller till områden 
helt utanför Norrland?

De krossade granitiska bergarter som använts 
uppvisade vissa variationer som kan användas för 
diskussionen om tillverkningen är lokal eller inte.
I Bjästamons keramik fanns en grupp där plagi- 
oklas är det dominerande mineralet i magringen 
och en där kvarts dominerar. Bergarter med dessa 
mineral finns i berggrunden vid Bjästa, vilket 
innebär att bergarterna sannolikt var hämtade i 
närområdet (Brorsson 2006). Magringen i kera

miken från Lill-Mosjön, liksom i en skärva från 
Bjästamon innehöll rikligt med ljus glimmer, mus- 
kovit. Detta är även fallet i den så kallade härnö- 
graniten som finns naturligt kring Härnösand 
(Hulthén 2000:92). Härnögranit förekommer 
dock även i mindre massiv nordväst och väst
nordväst om Bjästa (Lundmark, muntlig uppgift). 
Även denna keramik skulle således kunna vara 
tillverkad i området runt Mofjärden.

Inom det analyserade urvalet från Bjästamon 
fanns även variationer inom gruppen sorterade 
finleror, vilket kan betyda att upp till åtta lertäk- 
ter utnyttjats, även om det sannolikt rör sig om 
färre (jämför Brorsson 2006).

Slutsatsen är att all keramik från Bjästamon, 
Mjäla och Lill-Mosjön skulle kunna vara tillver
kad lokalt, på platser i området runt Mofjärden. 
Med tanke på den stora mängden keramik på 
Bjästamon och de kopplingar mellan leror i olika 
kärl som kunnat göras på denna plats så är det 
sannolikt att merparten av keramiken på Bjästa
mon tillverkats j ust där.

Kärl med olika funktion?

Olika kärlformer med varierande utformning av 
exempelvis mynnings- och bottenpartier är san
nolikt delvis knutet till kärlets funktion. Kokkärl 
och krukor att hämta vatten har haft relativt små 
mynningsöppningar, medan kärl att förvara vat
ten i har haft större mynning. Exempel visar att 
kokkärlen var relativt tunnväggiga, fria från vink
lar och försedda med rundad botten för att klara 
temperaturväxlingar. Även skillnaden mellan små 
och stora kärl kan förstås i funktionella termer.

Kärlväggens genomsläpplighet är också en 
faktor som uppmärksammats, då kärl med olika 
genomsläpplighet mycket väl kan indikera skilda 
kärlfunktioner. Grov magring lämpar sig bättre 
för kokning än finkornig bergartsmagring. Mag- 
ringsandelens täthet kan spela en viktig roll, det 
vill säga om magringskornen är rikligt eller glest 
förekommande. Man kan tänka sig att en riklig 
magring skulle ge ett mer genomsläppligt gods för 
avkylning, vilket skulle hålla vatten färskt längre. 
Även lerans kvalitéer bör uppmärksammas. En 
grovlera kanske kunde användas direkt efter 
knådning, utan att magring behövde tillsättas, 
för att få ett genomsläppligt gods. En tät kalklera 
ger möjligen ett tätt förvaringsgods för finare
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oljor med mera, vilka ändå kräver en viss genom- 
släpplighet för att hållas färska - vilket eventuellt 
skulle kunna åstadkommas med ett tillägg av 
bergartsmagring.

En mörk färg hos keramiken indikerar en 
reducerande atmosfär, till exempel antingen 
genom bränning i en ugn eller genom användning 
som kokkärl inomhus. Inblandning av organiskt 
material i lera eller som magring ger också en 
reducerande effekt. Även förkolnade belägg
ningar kan vara indikation på att kärlet använts 
som kokkärl.

Vilka indikationer på varierade kärlfunktioner 
finns då från Bjästamon som har störst mängd 
keramik? Efter den första studien noterades kärl 
av två godstyper, porigt och fast, bergartsmagrat 
gods, där kärlstorlekarna skilde mellan godsen 
(Holback m.fl. 2004:36). Det poriga godset från 
Bjästamon kommer från stora kärl som varit 
strax över 30 upp till 40 centimeter i diameter.
De bergartsmagrade kärlen var generellt avsevärt 
mindre, deras mynningsdiameter varierar mellan 
sex och 26 centimeter, i medeltal är dessa kärl 
16,5 centimeter. Man kunde således anta att kärl 
i de olika godsen och med olika storlek haft olika 
funktion. Kan detta beläggas på annat sätt?

Bland arkeologer tolkas ofta svarta belägg
ningar på keramik som rester efter matberedning, 
så kallade matskorpor, och förekomsten av dem 
tas som indikation på att kärlen använts som 
kokkärl. Det är dock oklart vad beläggningarna 
på keramik egentligen representerar. Under senare 
tid finns exempel på analyser som dels tyder på 
sotning vid eldning utan spår av fetter eller andra 
indikationer på mat dels också av matberedning 
(Isaksson 2006). Exempel från Fräkenrönningen 
finns av att beläggningar koncentrerar sig till 
vissa kärlstorlekar där de inte finns på de allra 
minsta och största kärlen (Björck 1998:41). I 
detta exempel är beläggning koncentrerad till 
främst botten-buk.

Med dessa reservationer kan sägas att endast 
en liten del av keramiken från Bjästamon hade 
någon typ av svart beläggning (366 skärvor, 0,7 
procent. Dessa beläggningar var dock tunna och 
kunde exempelvis inte användas för I4C-datering, 
då de inte innehöll tillräckligt mycket organiskt 
material (Holback m.fl. 2004:50). Beläggning 
var vanligare på det poriga godset. Med tanke på

att kärlen i detta gods var så pass stora hade en 
traditionell tolkning av dem som förvaringskärl 
legat nära till hands. Ska beläggningarna istället 
förstås som att de är spår efter kokning i ovanligt 
stora kärl, jäsning i stora kärl och/eller förva
ring/användning inomhus? Förutom den svarta 
beläggningen har vissa skärvor även spår av en 
ljus, »sprickig« beläggning.

Den laborativa analysen av tio skärvor, inklude
rande båda godstyperna, visade att samma typ av 
lera, sorterade finleror, använts för samtliga skär
vor (Brorsson 2006). Det är således främst genom 
den tillsatta magringen som de specifika egenska
perna för en tänkt funktion uppnåtts och analysen 
visar på en tolkad funktionell variation, där både 
transport-, förråds- och kokkärl är företrädda.

De tre skärvorna porigt gods, som visade sig 
ha magring av bränt ben, kommer från kärl med 
likartad teknologi och som sannolikt haft en 
mycket snäv funktion. Benmagringen har gjort 
godset hållfast och lätt, vilket skulle kunna ha 
varit lämpligt för behållare vid transporter, eller 
som en speciell typ av kok- eller förrådskärl. De 
kärl som magrats med krossad granitisk bergart 
har variationer rörande magringens mängd och 
storlek som kan avspegla olika funktioner. Den 
mest avvikande skärvan är nummer tre, som är 
tät och grovmagrad. Detta är ett gods som klarat 
upprepade bränningar och haft en viss porositet 
och som därför är rester av ett kokkärl. Ett annat 
kärl som avviker är skärva tio, som är fint och 
glest magrat. Kärlet bör inte ha fungerat som 
kokkärl, utan istället som finkärl vid servering 
eller till förvaring av vara som krävde ett icke 
genomsläppligt gods.

PLATSERNA, RUMMEN OCH 
DEPOSITIONERNA

Det är inte bara hur skärvorna rent fysiskt ser ut 
som kan säga oss något vilken betydelse kerami
ken haft för människorna i det neolitiska samhäl
let. En annan mycket viktig aspekt måste också 
vara hur materialet rumsligt fördelar sig på loka
lerna. Ligger keramiken tämligen jämnt fördelad i 
stora lager så att tydliga koncentrationer är svåra 
att urskilja? Detta kan sägas karaktärisera många 
av de gropkeramiska boplatserna i östra Mellan
sverige där mycket stora mängder skärvor påträf
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fas. Det finns också exempel där små mängder 
keramik återfinns glest spridd över större områ
den, detta gäller generellt för boplatser som kopp
las till stridsyxekultur eller senneolitikum. Här 
gör den glesa spridningen det problematiskt att 
urskilja tolkningsbara sammanhang för keramik
fynden. Förutsättningarna att se för oss begripliga 
mönster i keramikdepositionerna är bättre om 
fynden är tydligt avgränsade i arkeologiska kon
texter. De tydligaste sådana exemplen kan för 
södra Sverige sägas vara den keramik som påträf
fats i gravar från gropkeramisk- eller stridsyxe
kultur. I boplatssammanhang har det som tidigare 
nämnts varit svårare att nå längre i tolkningarna.

Hur har då den neolitiska keramiken på de 
mellannorrländska lokalerna varit deponerad? På 
de undersökta boplatserna i området är kerami
ken inte jämnt fördelad över hela boplatsytorna 
utan det rör det sig oftast om mer begränsade 
ytor, ett rumsligt mönster som återkommer i 
andra källmaterial (Runeson a denna volym).
Vad representerar då keramikdepositionerna i 
sig? Kan det visas att det bakomliggande syftet 
med depositionerna skilt sig? Ett underlag för att 
kunna diskutera detta går att få genom att jäm
föra olika ytor, diskutera likheter och olikheter 
och urskilja mönster i keramikens deponering. 
Bjästamon, med sin stora mängd keramik och 
vidsträckta undersökta yta är en lämplig start för 
en sådan spridningsanalys. Vi utgår därför från 
Bjästamon och främst de helt undersökta områ
dena, men försöker också, så långt det är möjligt, 
att använda fynden från övriga undersökningar. 
Undersökningarna på boplatserna Mjäla (Petters
son 1981) och RAÄ 364 i Nätra socken (Broad- 
bent & Josephsson Hesse 2002.; Stiber 2004) var 
mer begränsade storleksmässigt och metodiskt 
och är därför svårare att jämföra med de relativt 
stora exploateringsgrävningarna för Kornsjövä
gen (Lindqvist 2004) och Lill-Mosjön (Färjare & 
Olsson 2000).

Keramikens spridning på Bjästamon

Keramiken på Bjästamon var ojämnt fördelad 
över en cirka 120 meter lång keramikförande 
yta i mitten av undersökningsområdet samt en 
avskild yta med keramik, den på lägre nivåer 
belägna platån (jämför Runeson a denna volym).

Det är också möjligt att avgränsa 14 områden 
som ligger rumsligt separerade ifrån varandra. 
Inom respektive område har keramiken i de flesta 
fall mycket likartad karaktär, vad gäller godstyp 
och dekortyp. De 14 områdena täcker nästan alla 
platser där keramik påträffats på boplatsen (se 
fig. 14 och tab. 28).

Flera mönster kan skönjas när keramikområ
dena granskas närmare. Det poriga godset har en 
betydligt glesare spridning än det bergartsmag- 
rade, vilket kan bero på att det finns mer av det 
senare godset. Mer anmärkningsvärt är att deko
relementet tvärsnodd har en betydligt snävare 
spridning än snördekoren trots att de är mängd
mässigt nästan lika vanliga. Tvärsnodd förekom
mer endast i tre av områdena medan snöre finns 
i nio. I område 6, som delvis överlagras av en 
kvartsslagplats, förekommer tvärsnodd exklusivt.

Keramikområdena på Bjästamon är av varie
rande storlek både ytmässigt och vad gäller mäng
den keramik. Fem av områdena innehåller över ett 
kilogram keramik och ytterligare två har över 0,5 
kilogram. De fyra områdena med minsta mängden 
keramik tillhör alla, med undantag för område 5 
(hus 5) boplatsvallar utanför det egentliga exploa
teringsområdet och har endast undersökts i liten 
grad. För områden inom exploateringsområdet 
har en uppskattning av ytstorleken däremot kun
nat göras. Somliga ytor, som område 4 väster om 
bäckravinen, är stora (1350 kvadratmeter) medan 
område 6 är så litet som 28 kvadratmeter.

Variationen i storlek mellan områdena bör 
visa på olika typer av aktiviteter eller åtmins
tone skilda deponeringsmonster. Skärvorna från 
de större områdena har, inte överraskande, ett 
mer omväxlande utseende. Mest koncentrerat 
(mängd per kvadratmeter) ligger den bergarts- 
magrade keramiken i område 9, vilket motsvarar 
den yngre fasens hus 1. Även de öster om huset 
belägna områdena 10 och 11 är särskilt keramik
täta. Minst keramik hade område 5. Här fram
kom endast sporadiskt med porig keramik.

Huvuddelen, drygt 70 procent, av keramiken 
på Bjästamon kunde kopplas till de olika hus
kontexterna. Av de resterande keramikfynden 
påträffades de flesta i rutgrävda lager. De anlägg
ningar som innehöll mest keramik var gropar och 
särskilda keramikkoncentrationer. I anläggningar 
som härdar och kokgropar var keramik däremot
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Figur 143. De avgränsade keramikområdena på Bjästamon, områdena täcker nästan 
alla platser där keramik påträffades. Keramikområde 12 låg cirka 100 meter nordost 
om koncentration 11. Skala 1:1 500.

Keramikområde 
Boplatsvall

ovanligt. Avfall som keramik och ben förefaller 
till viss del ha deponerats på samma plats.

Det är vanskligt att endast med utgångspunkt 
från keramikens utseende knyta de olika kera
mikområdena till specifika typer av aktiviteter. 
För keramiken från de större huskonstruktio
nerna kan man förvänta sig ett varierat bruk. 
Spåren av bland annat härdar och koncentra
tioner av brända ben inom de keramikförande 
delarna av den nedre platån, liksom den grovt 
magrade keramiken, kan tyda på att matlagning 
varit en viktig aktivitet där.

Jämförande analys av spridningsmönstren

Kan man med Bjästamons olika typer av keramik
områden som utgångspunkt se likheter mellan de 
tidigare kända lokalerna med neolitisk keramik? 
På en generell nivå är detta givetvis möjligt. På

Kornsjövägen uppträdde keramiken inom två 
områden, vid hus i och hus 4, medan det på Mjäla 
och Lill-Mosjön fanns vardera ett keramikförande 
område. Keramiken på RAÄ 3 64 i Nätra socken, 
hade en ojämn fördelning i de sex spridda rutor 
som grävdes men fynden var så pass få att områ
det behandlats som en enhet (Stiber 2004: i6f). 
Analysen av de, med Bjästamons 14 ytor inräk
nade, totalt 19 keramikområdena bygger på jäm
förelser om det enskilda områdets storlek och läge 
samt keramikens utseende (se tab. 28).

På de lokaler där spår efter hus påträffats 
kan, liksom för Bjästamon, de största mäng
derna keramik knytas till huskonstruktioner. 
Nästan all bergartsmagrad keramik från Korn
sjövägen sammanföll med hus 4 som daterades 
till cirka 2 350 f.ICr. Även här var koncentratio
nen av keramik tät som i Bjästamons hus 1 och 
Kornsjövägens hus 4. De få skärvorna av porigt
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Tabell 28. Områden med koncentrationer av keramik på Bjästamon, Bjästamon RAÄ 364, Kornsjövägen, 
Lill-Mosjön och Mjäla. Kärlstorlekarna bedömda efter en översiktlig analys av mynnningsdiametrar.
De som bedömts som stora bar en diameter över 28 centimeter, medel: 26-18, små: 16-10, mini: under 
tio centimeter (definition av minikärl enligt Janzon 1974:104). Bjästamons keramikområden 7, 13 och 
14 är endast delundersökta ocb någon storlek av deras yta kan därför inte presenteras.

Område Antal Vikt (g) Medelvikt (g) Godstyp Dekortyp Dekorfrekvens 
(vikt %)

Kärlstorlek Storlek
(m2)

Gram/

Bjästamon 1 
(nordväst om hus 4)

1 411 872 0,6 Rörigt Kam, få gropar 43,8 Stora 280 3,1

Bjästamon 2 
(i och runt hus 4)

6 411 5 240 0,82 Fast Gropar, snöre 7,5 Mellan, små 675 7,8

Bjästamon 3 
(norr om hus 4)

306 310 1,0 Fast Snöre, gropar 9,8 Mellan 470 0,7

Bjästamon 4 
(öster om hus 4)

7 179 8 207 1,1 Fast Gropar, snöre 
och tvärsnodd

14,4 Mellan, små, 1350 6,1

Bjästamon 5
(i och söder om hus 5)

29 25,8 0,9 Rörigt (95 %), 
fast (5 %)

Kam 20,9 50 0,5

Bjästamon 6 
(norr om hus 4-5, 
under slagplats)

122 222,5 1,8 Fast Tvärsnodd,
gropar

40,1 Mellan 28 7,9

Bjästamon 7 
(i de kopplade boplats
vallarna A23031, A23134 
och A23159)

299 29,0 0,1 Porigt (89 %), 
fast (11 %)

Kam, gropar 20,7

Bjästamon 8 
(A983, i och omkring 
hus 2)

1 825 562,1 0,31 Porigt Kam, gropar 25,3 Stora 495 1,1

Bjästamon 9 
(A983, i och omkring 
hus 1)

30 085 23 300 0,77 Fast Gropar, tvär
snodd, snöre

11,6 Mellan, små, 770 30,3

Bjästamon 10 
(sydost om A983)

2 637 1 773 0,67 Fast Gropar, snöre 8,2 Mellan, små 80 22,2

Bjästamon 11 
(nordost om A983)

2 334 1 570 0,67 Fast Gropar, snöre 10,0 Mellan, små, 60 26,2

Bjästamon 12 
(platån i nordöst)

170 225,8 1,33 Fast Snöre 0,9 Mellan 60 3,8

Bjästamon 13 
(i boplatsvall A4481)

126 36,0 0,29 Fast Gropar, snöre 11,1 - -

Bjästamon 14 
(i boplatsvall A1000181)

22 18,5 0,84 Fast, asbest Snöre 14,6 - - -

Kornsjövägen hus 1 14 21,4 0,65 Porigt - 0,0 - 60 0,4
Kornsjövägen hus 4 2 559 2 563 1,0 Fast Tvärsnodd, 

streck, linjer
1,5 (antal) - 95 27,0

Lill-Mosjön 317 700 2,21 Fast Snöre, streck, 
vinkellinjer, 
kryss, gropar

76 (antal) 20 35,0

RAÄ 364 i Nätra socken 420 584 1,39 Fast Snöre, tvär
snodd, grop

3,3 Mellan 600 1,0

Mjäla 209 568 2,72 Fast, porig, 
chamotte/

Snöre, kryss, 
grop

15 190 3,1

gods på Kornsjövägen (Lindqvist 2004) kom 
samtliga i anslutning till det äldre hus 1 (daterat 
till 2 700 f.Kr.). Detta hus är samtida med hus 
5 på Bjästamon som också utmärktes av små 
mängder porös keramik.

På lokalerna Mjäla och RAÄ 364 i Nätra socken, 
vilka båda undersöktes i mindre grad och inte 
grävdes yttäckande, framkom inga huslämningar. 
Trots den förhållandevis lilla undersökta ytan och 
relativt blygsamma mängden keramik uppvisade
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Mjäla en stor varation av godstyper. Detta kan 
spegla ett visst tidsdjup. I ljuset av Botniabanans 
resultat är det möjligt att det inom denna av 
grustäkter svårt skadade lokal också funnits hus. 
Keramiken på RAÄ 364 i Nätra socken bestod 
däremot endast av fast bergartsmagrat gods. Den 
tämligen ringa mängden keramik som inte ligger 
inom någon tydligare koncentration i kombina
tion med ytans topografiska läge skulle kunna 
jämföras med de förmodat samtida lämningarna 
på Bjästamons platå (område 12). Detta område 
tolkas som en en plats för speciella strandnära 
aktiviteter (Runeson a denna volym). Om Nätra 
RAÄ 364 varit en yta som utnyttjats på liknande 
sätt som den på platån, är det troligt att kärlen 
också här använts till matlagning.

Graden av fragmentering illustreras av skär
vornas medelvikt inom de olika keramikområ
dena. Allmänt kan sägas att det poriga godset är 
mycket fragmenterat. Men medelvikten skiljer 
sig även mellan de olika områdena med fast 
gods (variationsvidd o,3-2,7 gram per skärva). 
Högst medelvikt har fynden från Mjäla, vilket 
dock kan vara ett källkritiskt och grävtekniskt 
problem. Därefter följer Lill-Mosjön och Bjästa
mons område 6. Fragmenteringen av skärvorna 
är störst för hus 1 på Bjästamon och ytorna intill 
(områdena 9-11). Detta framstår som logiskt 
eftersom denna intensivt utnyttjade yta rimligen 
bör ha trampats hårt.

Där kärl med tydliga variationer i utseende 
och storlek deponerats har man sannolikt utfört 
varierade sysslor, exempelvis keramiken som 
hör till hus 1 på Bjästamon (B9). Keramiken har 
förmodligen ingått i både tillagning och konsum
tion av mat inne i huset. Huset har tolkats som 
städat vid flera tillfällen, då deponerades avfall i 
vallarna (se Holback denna volym). Den mindre 
mängden som blivit kvar inne i huset tolkas som 
en sista användningsfas.

Keramiken på Lill-Mosjön skiljer sig från 
övriga keramikfynd genom en hög andel dekore
rad keramik och sin varierade dekor samt en kon
centrerad deponering. Keramikfyndet från Mjäla 
ter sig mycket säreget genom den stora variatio
nen i både gods och dekor inom samma område. 
Sammantaget tyder de rumsliga mönstren på 
att den neolitiska keramiken i Mellannorrland 
hanterats olika på boplatserna. All keramik från

de undersökta mellannorrländska stenåldersloka- 
lerna har presenterats som boplatsfynd. Graven 
på Bjästamon, innehöll inte keramik (Lindholm 
denna volym). På Bjästamon fanns dock, i 
område 2, en grop (A137507) och en keramik
koncentration (A1008479), som skulle kunna 
tolkas som en grav eftersom keramiken här hade 
deponerats på ett avvikande sätt. En koncentra
tion av 1,5 kilogram keramik av fast gods låg i 
och söder om en oval grop, cirka 1,7x0,8 meter 
stor och 0,35 meter djup. Sammanhanget fram
stod som ett mer betydelsefullt depositionsmons
ter än en avfallsdeposition. Det är fullt tänkbart 
att en del av depositionerna av keramik både inne 
i husen och i vissa andra kontexter snarare haft 
av karaktären av »offer« (se vidare nedan och 
jämför Holback denna volym).

Keramiken på Bjästamon och Kornsjövägen 
knyter tydligt an till huslämningarna. Ett lik
nande mönster har observerats på andra boplat
ser i Norrland, till exempel de gropkeramiska 
lokalerna Vedmora och Fräkenrönningen (Björck 
& Björck 1999:29; Björck 1998:58). Keramiken 
på Bjästamon och Kornsjövägen fanns både i och 
direkt utanför husen. I samtliga fall låg husläm
ningarna och därmed keramiken något uppdraget 
från stranden, vilket skiljer den från de gropke
ramiska boplatserna i Mälardalen och också Frä
kenrönningen och Vedmora, där keramiken oftast 
låg direkt intill strandkanten.

LÅNGVÄGA KONTAKTNÄT 
- INTE BARA KERAMIK

Det är uppenbart att människorna på Bjästamon 
och Kornsjövägen haft kontaktnät som nått 
långt, längs kuster, över hav och längs vatten
dragen in i skogslandet. Dessa kontaktnät måste 
också ha förändrats över tid, något som kan anas 
från de undersökta platserna. Keramiken gör det 
möjligt att se diverse stildrag som varit gemen
samma för krukmakare över ett mycket stort 
område i Östersjö-regionen. Kan man se samma 
kontaktytor i andra föremålsgrupper? Vad är det 
som inte syns i keramiken?

När det gäller de övriga typerna av fynd kan 
de på olika sätt peka på långväga förbindelser: 
antingen som råmaterial som inte funnits tillgäng
ligt i närheten, eller som särskilda former som har
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sitt ursprung i andra, kanske för regionen främ
mande traditioner Det enklaste sättet att konsta
tera att någon form av utbyte skett är naturligtvis 
att se på vilka råmaterial som inte kan ha häm
tats från boplatsens närområde. Mest uppenbara 
av dessa material är flintan och bärnstenen, 
vilkas källor ligger mer än hundra mil söderut. 
Flintan har med största sannolikhet kommit från 
Sydskandinavien och bärnstenen bör ha haft 
sitt ursprung vid den sydöstra Östersjökusten. 
Förutom råmaterialets utseende pekar också det 
faktum att några av flintfragmenten ursprungli
gen härrör från slipade yxor, som bör ha kommit 
från Sydskandinavien, på ett sydligt ursprung.
Ett fynd av en fragmentarisk skafthålsyxa pekar 
formmässigt också på förbindelser söderut längs 
kusten, mot östra Mellansverige. Det tycks som 
om man haft väl utvecklade förbindelser längs 
svenska kusten så långt ned som till Skåne, men 
också mot Baltikum via Österbotten eller Åland. 
Dessa kontaktvägar är således desamma som de 
vi ser i keramiken.

Tar man också tar hänsyn till formelement 
finns åtminstone en föremålstyp som visar att 
kontaktvägar också funnits längs kusten norrut, 
det nordbottniska redskapet, som har en sprid
ning som framför allt koncentrerar sig till norra 
Bottenvikens kustland (bland annat Forsberg 
1989:70, fig. 8). Varför förekommer detta sten- 
föremål i regionen?

Den neolitiska keramiken är ju dessutom 
ett utpräglat kustfenomen. Speglar keramikens 
spridning att kontakterna längs kusten och mot 
inlandet varit av olika karaktär? Kontakter med 
inlandet är inte helt lätta att belägga men syns 
möjligen genom råmaterialet till en del av skif
ferföremålen. Det är möjligt att pälsdjur från 
inlandet ingått i utbyten med en befolkning i de 
inre delarna av Norrland, men dessa djur kan 
naturligtvis lika gärna ha jagats i kustboplat
sernas närområde av samma folk som bebodde 
kustområdet. En viss del av skiffern, kanske i 
synnerhet den sällsynta röd-vita bandade typen 
kan ha ett mer avlägset ursprung, från inlandet 
eller kanske till och med från fjällkedjan. Det 
faktum att befolkningen vid kusten och inlandet 
delat samma formvärld när det gäller skifferred
skapen kan antas tyda på ett utbyte skett med en 
inlandsbefolkning snarare än att man från kus

ten själv har skickat expeditioner för att hämta 
råmaterialet.

Under mellanneolitikum, i synnerhet i grop- 
keramiska sammanhang, är det tämligen vanligt 
att enstaka skifferspetsar påträffas på boplatser 
i mellersta och södra Sverige och till och med i 
gravar som exempel från Gotland visar. En del 
av dessa kan vara importerade från Norrland, 
formerna på spetsarna är åtminstone identiska. 
Skulle det kunna vara så att det speglar att kon
takterna längs kusten och mot inlandet varit av 
olika karaktär? Över hela världen har man i etno
grafiska sammanhang kunnat konstatera att kon
sten att tillverka keramik varit starkt knutet till 
kvinnor. Att detta går att applicera på stenålderns 
Mellannorrland är naturligtvis inte säkert. Om vi 
trots eventuella tveksamheter dessutom väljer att 
se skifferspetsarna som mer manliga attribut öpp
nar sig möjligheterna att tolka Bjästamons förbin
delser med omvärlden ur ett gender-perspektiv.

Hur förändras kontakterna över tid?

Förändringar över tid kan spåras i sättet på vil
ket föremål sprids och hanteras i olika regioner. 
Frågan är om dessa skillnader motsvarar för
ändringar i kontaktnäten? Keramikens utseende 
visar på att kontakter uppehållits med människor 
söderut över längre tid, även om dess utseende 
förändrats och gör att vi arkeologer placerar i 
dem i olika kulturer, från gropkeramisk kultur 
till stridsyxkultur och tredje gruppen. De norr
ländska skifferspetsarna har varit attraktiva för 
lokala grupper i söder under mellanneolitikum, 
men däremot inte under senneolitikum (Taffinder 
1998:103-114). På Bjästamon och Kornsjövägen 
är flinta vanligt i de äldsta faserna, men minskar 
markant i den yngsta fasen, med det bergartsmag- 
rade godset (Runeson a denna volym).

Hur kan detta då tolkas? På exempelvis Bjästa
mon och Kornsjövägen sammanfaller faserna 
med porig keramik med den äldre typen av skiffer
spetsar och sammantaget skulle dessa fynd ge en 
bild av kontakter med den gropkeramiska kultu
ren under denna period.

Den bergartsmagrade keramiken ger främst 
kopplingar till stridsyxkultur i allmänhet och till 
den så kallade tredje gruppen i synnerhet, vilken 
främst identifierats i Mälardalen. Slipade flint-
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Figur 144. Ett försök att med hjälp av fyndmaterialet visa vilka kontaktvägar man haft vid Bjästamon. 
De nordbottniska redskapen ankyter till norra Bottenviksområdet, flinta till Skåne/Danmark och 
bärnsten till Baltikum/sydöstra Östersjökusten. Skafthålsyxor, som är allmänt spridda i mellersta och 
södra Sverige kan tyda på kontakter med folk längre söderut längs kusten. Människorna runt 
Bjästamon kan i sin tur som utbytesvaror använt sälskinn och skifferföremål.
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yxor på boplatser förekommer både i gropkera- 
misk kultur och i stridsyxkultur. Den höga ande
len brända föremål kan dock snarare kopplas till 
stridsyxkulturen. Den import av tjocknackiga 
flintyxor till Bjurselet som ägde rum 2600-2 100 
f.Kr. (övergångsfasen mellanneolitkum B-senneo- 
litikum) har tidigare kopplats till stridsyxkulturen 
i Sydskandinavien (Baudou 1992:72; Knutsson 
1988:192-196) men också anknytning till Mälar
dalen har diskuterats (Malmer 2962:515).

Precis som att fynden avspeglar förbindelser 
med människor i östra Mellansverige under flera 
faser kan en stabilitet i kontakterna anas i bärn- 
stensfynden från sydöstra Östersjökusten, där 
bärnstenen kan härröra från dels den äldre Narva- 
kulturen, dels den yngre snörkeramiska kulturen.

HUR, NÄR OCH VARFÖR KOM 
KERAMIKEN?

Koncentrationen av den neolitiska keramiken 
i Mellannorrland till kustzonen är också en 
del i ett överregionalt mönster under en del av 
neolitikum. Den östsvenska gropkeramiken har 
liknande kustbundet spridningsmönster medan 
trattbägarkeramiken och stridsyxkeramiken däre
mot förekommer även i inlandet i samma region. 
Snörkeramiken i Finland och i Baltikum finns på 
boplatser med ett indraget läge från havsstran
den, samt i inlandet.

Den neolitiska keramiken spreds snabbt över 
stora geografiska regioner samtidigt som sprid
ningsområdena hade skarpa gränser, exempelvis 
det kamkeramiska inslaget i övre Norrland. De 
här gränserna förfaller också vara stabila över 
tid. Dessa spridningsmönster återkommer, oavsett 
om näringen baseras på fångst (som i kamkera- 
misk kultur) eller inkluderar ett jordbruksinslag 
(som i trattbägarkultur). Spridningsmönstret och 
de tydliga gränserna har tidigt uppmärksammats 
inom arkeologisk forskning och en av de första 
och men också återkommande förklaringarna är 
att keramikteknologin sprids inom lokalsamhäl
len via exogama, virilokala giftemålsförbindelser 
(Bjurssow 1957; Edgren 1982; Hallgren 2003; 
Meinander 1961; Nunez 1990).

Under vilka förhållanden har då keramiken 
introducerats och accepterats i Mellannorrland? 
Kan det ha varit så att den direkta förklaringen

till att keramik till slut började användas i Mellan
norrland var högst konkret? Det var inte krukor
na som importerades utan utvalda delar av en 
befolkning, mer specifikt enskilda kvinnor, som 
av någon anledning bytte hem. Det kan som tidi
gare nämnts ha rört sig om äktenskapsutbyten, 
kanske i syfte att bygga ut ett vitt kontaktnät. 
Kvinnorna kan ha fört med sig nya traditioner 
från sina hemtrakter. Kunskapen om keramik och 
dennas betydelse kan ha förts från mor till dot
ter genom generationer. Dessa döttrar kan inom 
loppet av en ganska kort tid, delvis avskilda från 
sina »förmödrar«, ha skapat keramiska stilar som 
uppvisar lokala särdrag. Ser man till keramikkro
nologin på de mellannorrländska lokalerna skulle 
sådana förbindelser varit av blygsam omfattning 
under Bjästamons tidiga mellanneolitiska fas, 
för att bli betydligt mer utbredd under den yngre 
fasen runt 2400-2300 f.Kr.

Om sådana utbyten skulle kunna vara förkla
ringen till keramikens utbredning i regionen kan 
man fråga sig om inte det i de nyanlända kvin
nornas »kulturella paket« också ingick att odla 
och mala säd? Förklaringen till att de förkolnade 
sädeskornen och malstenarna påträffats på Bjäs- 
tamon skulle med andra ord vara densamma som 
för keramikfynden. Sädeskornen och malstenarna 
uppträder i huvudsak först i slutet av Bjästamons 
mellanfas eller i början av den yngre fasen. Den 
mer ovanliga poriga keramiken av gropkeramisk 
typ kan inte kopplas till jordbruksindikerande 
fynd. Detta förhållande kanske inte är så förvå
nande eftersom de, näringsmässigt, marint inrik
tade gropkeramiska boplatserna oftast uppvisar 
få eller inga sädeskorn. Men den bergartsmag- 
rade keramiken i Mellannorrland med sina starka 
likheter med stridsyxekeramiken och den tredje 
gruppen har mer troligt sitt ursprung från sam
hällen där jordbruk spelat en viktigare roll.

Den keramik som påträffats i Mellannorrland 
kan grovt sett föras till tre olika neolitiska faser 
vilka huvudsakligen utgår från analyser av mate
rialet på Bjästamon. Den äldre fasen motsvarar 
cirka 2 800-2 600 f.Kr., en övergångsfas kallad 
»mellanfasen« kring 2600-2400 f.Kr. respektive 
en yngre som omfattar tiden mellan 2400 och 
2100 f.Kr. Förhållandet människorna haft till 
keramiken skiljer sig av allt att döma mycket 
mellan den äldre och den yngre fasen.
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Det tidiga skedet, den äldre fasen, som åtmin
stone finns representerad på Bjästamon och Korn
sjövägen, karakteriseras av små mängder porig 
keramik. Materialet från Kornsjövägen var ytterst 
sparsamt och fragmenterat, men bland de cirka 
1,5 kilogram krukskärvor som samlats in från 
Bjästamon har det varit möjligt att göra bedöm
ningen att keramiken i princip är identisk med 
gropkeramik av Fagervik III eller IV-typ. Det tycks 
också som att det har rört sig om stora kärl. De 
ceramologiska analyserna visar att krukorna vis
serligen tillverkats lokalt, men med mycket nära 
anknytning till teknologiska och formmässiga före
bilder längre söderut. Avvikelserna från de gropke- 
ramiska »förebilderna« är i princip obefintliga.

Den poriga keramiken på Bjästamon och 
Kornsjövägen påträffades i mindre, avgränsade 
depositioner eller som enstaka glest spridda skär
vor i små områden. I förhållande till östra Mel
lansverige ser spridningen av keramiken på grop- 
keramiska boplatser emellertid helt annorlunda 
ut, i synnerhet där stilen Fagervik III dominerar. 
Mängden keramik på dessa typer av boplatser är 
vanligen extrem, flera hundra kilogram är inte 
ovanligt. Skärvorna ligger företrädesvis direkt vid 
havsstranden. De stora depositionerna av kera
mik har av många ansetts stå för något utöver ett 
allmänt sätt att hantera avfall. En del av förkla
ringen till detta fenomen skulle kunna vara att 
det är ett rituellt uttryck som anknyter till grup
pens kulturella identitet. I linje med detta skulle 
det sporadiska uppträdandet av enstaka grop- 
keramiska kärl i Mellannorrland visa på ett annat 
förhållningssätt. Kustbefolkningen i denna region 
har definitivt inte ingått i »den gropkeramiska 
kulturen«, till det är den övriga materiella kultu
ren och boplatsernas organisation alltför annor
lunda. Men att de tillverkat krukor med förebil
der från denna kultursfär kan ses som ett sätt att 
visa gemenskap med människorna längre söderut. 
Teorin om att enstaka kvinnor som burit på en 
keramiktradition gifts in i den lokala gruppen blir 
här inte osannolik. Keramiken skulle för dessa 
personer i så fall vara ett sätt att i en främmande 
miljö återknyta till sitt ursprung. Men de måste i 
så fall ha levat i ett samhälle där ett sådant åter
knytande till en annan grupps materiella kultur 
varit och att detta accepterats och kanske också 
uppmuntrats. Den påverkan söderifrån som kust

samhällena längs den mellannorrländska kusten 
utsätts för verkar under Bjästamons äldre fas vara 
av mer marginell betydelse. De traditionellt »exo
tiska« inslagen i form av flinta och bärnsten är 
kanske främst just uttryck för något sällsynt och 
därför eftersträvansvärt. Den kontakt som funnits 
har inte medfört att sättet att leva ändrats.

Mellanfasen yttrar sig inte på något tydligt 
sätt i keramikmaterialet på Bjästamon. Enstaka 
porig keramik och möjligen den blandmagrade 
keramiken med kamdekor skulle kunna höra till 
denna period. Men om den datering som gjorts 
på den hår- och chamottemagrade skärvan från 
Mjäla också är giltig för boplatsens övriga mate
rial skulle man kunna anta att alla skärvor på 
denna lokal kronologiskt ligger i mellanfasen. 
Mjälas keramik utmärks, trots att det rör sig om 
ett litet material, av ett varierat utseende, i syn
nerhet när det gäller godstyper. Här finns allt från 
bergartsmagrat, porigt, blandmagrat och hår- och 
chamottemagrat gods representerade. Man får 
intryck av att keramikhantverket befinner sig i en 
identitetskris - eller kanske snarare i en identitets- 
skapande fas. Det tycks ändå som att influenser 
mer kopplade till stridsyxekulturen, kanske en 
tidig sammansmältning mellan gropkeramik och 
stridsyxekeramik i form av tredje gruppen, domi
nerar medan det gropkeramiska inslagen spelar 
en mindre roll. De tidigast daterade sädeskornen 
från Bjästamon förekommer redan under denna 
övergångsfas. Vänder man blicken söderut befin
ner sig också vid denna tid, cirka z 500 f.Kr., 
östra Mellansverige i ett skede där de gropkera
miska boplatsernas massdeponering av keramik 
upphör. Här påträffas på vissa platser keramik av 
tredje gruppen-karaktär och av stridsyxetyp.

Keramik, som kronologiskt tillhör Bjästamons 
yngre fas, med endast bergartsmagrad keramik, 
finns också från Kornsjövägen, RAÄ 364 i Nätra 
socken och Lill-Mosjön. Den yngre keramiken från 
Bjästamon ansluter till »tredje gruppen«. Det enda 
som anknyter till gropkeramiken är gropdekoren.
I alla andra bemärkelser har stridsyxeinfluenserna 
tagit över. Allt tyder på att keramikproduktionen 
under denna fas är mer omfattande och att dess 
betydelse har ökat jämfört med tidigare perioder. 
Det finns också tecken på att de neolitiska inven
tarierna i form av sädeskorn och malstenar blir 
betydligt vanligare. Som tidigare påpekats skulle
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Figur 145. Slutfaseri av utgrävningarna på Bjästamon 
hösten 2002. I bakgrunden pågår arbetet med den 
stora boplatsvallen A983. Foto: Henrik Runeson.

det kunna vara möjligt att de som fört vidare den 
nya keramiktraditionen till Mellannorrland, för
slagsvis kvinnor som »gift in sig«, också medfört 
nya seder som odling samt hanterande och kon
sumtion av säd. Av källmaterialet från Bjästamon 
och Lill-Mosjön att döma, tycks dessa nyheter fått 
ett ganska stort genomslag. Ett dramatiskt skifte 
där en ekonomi ersätter en annan är det dock defi
nitivt inte fråga om. Allt pekar på att huvudnäring
arna inte ändras i någon större grad.

Även om den bergartsmagrade keramiken från 
den yngre fasen uppvisar gemensamma drag med 
»tredje gruppen« så måste det understrykas att 
mängden och proportionerna av sådana skärvor 
skiljer sig mellan östra Mellansverige och Mellan
norrland. I söder, där fenomenet tredje gruppen 
tycks uppstå, är skärvor av denna typ ovanliga. 
Ofta påträffas de i sammanhang där yngre 
gropkeramik dominerar och där enstaka strids- 
yxekeramik finns, exempelvis vid Bollbacken 
(Artursson 1996; Graner &c Larsson 2004).
Ett helt annat förhållande råder exempelvis på 
Bjästamon, där den bergartsmagrade keramiken 
dominerar starkt och över 20 kilogram påträf
fades i anslutning till hus 1. Av allt att döma är 
den mellannorrländska sena stenålderskeramiken 
samtida med sena typer av tredje gruppen där 
stridsyxedragen klart överskuggar de gropkera-

miska influenserna. Steget mot senneolitiska for
mer är inte långt.

För att sammanfatta: under perioden 2800- 
2400 f.Kr. (den äldre fasen och mellanfasen) före
kommer enstaka gropkeramik i Mellannorrland 
medan östra Mellansverige utmärks av extrema 
mängder. Under perioden 2400-2 100 f.Kr. (den 
yngre fasen) är keramik av »tredje gruppen«-typ 
ovanlig i söder medan den, med ledning av de 
senaste årens nyupptäckter, förefaller vara vanlig 
i Mellannorrlands kustland.

Det kan med ledning av dessa förhållanden 
vara intressant att diskutera begrepp som cen
trum och periferi. Sett ur ett snävt keramikper
spektiv är Mellannorrland under den äldre fasen 
utan tvekan en periferi till de sydligare områdena.

Under denna period var keramik en marginell 
företeelse i Mellannorrland. Det innebär inte att 
man generellt ska tolka regionen som en periferi 
till Mälarlandskapen. Perioden utmärks i stället 
av jämbördiga samhällen med ömsesidiga kon
takter. Keramiken tyder på kontakter från syd till 
nord och de tångeförsedda skifferspetsarna på en 
omvänd kontaktriktning (fig. 146).

Under den något diffusa mellanfasen börjar 
sannolikt förändringar att ske när det gäller hur 
kontaktnäten synliggörs i den materiella kulturen. 
Dessa förändringar är tydliga i den yngre fasen 
där de nya idéerna verkar få stort genomslag. Om 
exogama äktenskapsförbindelser blivit viktigare 
kan man också tänka sig att de nyanlända kvin-

Figur 146. Tångespets i skiffer från Bjästamon 
(Fl 109). Foto: Pehr Lindholm.

231



nornas status varit högre. De kan ha besuttit 
efterfrågad kunskap. Förutom keramikhantverk 
också en vetskap om hur odling och hanterande 
av jordbruksprodukter sker. Inlärning av dessa 
typer av verksamheter kräver säkert direkta 
möten där någon praktiskt visar hur man gör.
Det är möjligt att ett ganska litet antal individer 
under en kort period kan sprida sådana kunska
per över en region. För exempelvis Bjästamon 
kan det tänkas att kvinnor med en tradition präg
lad av tredje gruppen eller stridsyxekulturen fört 
med sig en av de neolitiska symbolerna, inklusive 
en ny keramikstil. Denna stil kan sedan under 
någon eller några generationer ha utvecklats till 
lokala varianter.

Men inte heller under den yngre fasen tycks 
det meningsfullt att se Mellannorrland som en 
periferi till områden i söder. Visserligen har man 
tagit upp sydliga drag i keramiken och anammat 
vissa neolitiska idéer. Men det faktum att kerami
ken av den sannolikt sena »tredje gruppen «-typen 
förekommer i större mängder än i söder är knap
past ett tecken på att man utgör en periferi. De 
välstrukturerade boplatserna längs Mellannorr- 
lands kust har snarare varit delar av ett starkt 
samhälle. Ett samhälle där man kunnat välja vad 
man tar upp för influenser utifrån och vilka andra 
samhällen man väljer att ha utbyte med (fig. 147).

Keramikfynden från Botniabanan-projektet är 
en mycket viktig pusselbit när vi ska se på slutet av 
neolitikum i Norrland. Fortfarande gäller att regi
onen under lång tid, till skillnad från södra Sverige 
och Finland, helt verkar ha saknat keramik. Men 
detta förhållande gäller helt klart inte längre för 
slutet av den yngre stenåldern. Hittills tyder inget 
på att äldre keramiska traditioner, som keramik 
av trattbägartyp eller kamkeramik, fått något 
genomslag i Mellannorrland. Men under mellan- 
neolitikum, någon gång strax efter 3 000 f.Kr.,

verkar kontakter med den gropkeramiska kulturen 
ha lett till att keramiken till slut introducerats, 
om än i liten skala. Det vi ser i de senare skedena, 
runt 2400 till 2100 f.Kr. tyder på att bruket att 
använda lerkärl blivit mycket mer utbrett och 
accepterat. Det förefaller som att det först är vid 
denna tid som regionen, nästan 1500 år senare än 
områdena till öster och söder, slutligen väljer att 
låta keramiken bli en viktig del av den materiella 
kulturen. Varför dröjde det så länge?

Kan det vara så att motståndet mot att 
använda keramik beror på att man i Norrland 
sett sig tillhöra en annan krets än sina sydliga och 
östliga grannar. Att skillnaden mot den i strikt 
mening neolitiska trattbägarkulturen varit märk
bar är inte svårt att inse. Men kamkeramikerna 
i Finland bör försörj ningsmässigt ha levt på ett 
liknande sätt som norrlänningarna. Något annat 
än typen av ekonomi måste ha utgjort ett hinder. 
Här kan man bara spekulera huruvida etnicitet 
och språk spelat en roll. Går det istället att se en 
samhörighet mellan norrlandskustens säljägare 
och inlandets älgjägare? Deras gemensamma 
materiella uttryck bland annat skulle kunna utgö
ras av skifferföremålen. Har i så fall denna iden
titet varit så stark att man under en mycket lång 
tid vägrat att inkorporera det främmande bruket 
av keramik? Det man ser när detta material 
slutligen börjar användas verkar vara att samhö
righeten med inlandet avtar och att kustens folk 
mer vänder sig mot söder för impulser. Av någon 
anledning har man varit mer mottaglig, eller till
talad, av de senare gropkeramiska och i synner
het stridsyxekulternas idéer. Upptagandet av de 
främmande neolitiska symbolerna skulle kunna 
vara startskottet för den skilda utveckling som 
sker i Norrlands kust- respektive inland under 
bronsålder. Genom historien har denna skillnad 
levt vidare ända fram till vår tid.
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Figur 147. En krossad maisten från hus l:s förrådsdel. 
Samtliga fragment ligger med malytan vänd nedåt 
(Fl3290). Foto: Henrik Runeson.
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ILNINGSOBJEKT 
STIGEFÖREMÅL

Ola George

VAD ÄR EGENTLIGEN 
PRESTIGEFÖREMÅL?

Att definiera vad som var speciellt för männis
korna under stenåldern är svårt. En utgångs
punkt skulle kunna vara att betrakta funktionella 
fynd och material som påträffas i stort antal 
inom boplatserna som vanliga och ej speciella.

Varför anses då vissa föremål vara speciella 
av dagens arkeologer? En del fynd gör att arkeo
logerna vallfärdar till fyndplatsen och där hopas 
i klungor för att se vad som grävts fram. En tra
dition är kopplad till att upphittaren ska bjuda 
på tårta eller fika när ett riktigt fint fynd hittats. 
Vissa föremål fotograferas för att synas på de 
grävande institutionernas hemsidor. Andra väljs 
ut för museernas montrar.

Definitionen på prestige är enligt National- 
encyklopedin: » (fr., >tjuskraft<; >högt anseende<, 
av lat. praestigiae >bländverk<, >gyckelspel<, av 
praestringo >blända<), anseende, samhällelig vär
dering som kan vara knuten till ett kollektiv eller

Ett föremåls värde ligger i betraktarens 
ögon. Foto: Pehr Lindholm.
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Figur 148. Hus 1 och hus 2 på Bjästamon med hänge, skifferspets och kopparbleck markerade. Skala 1:250.

en individ, tillskriven eller förvärvad. Den kan 
hänga samman med en bestämd position eller 
roll i samhällets värde- och stratifieringssystem« 
(Nationalencyplopedin). Arkeologen Jackie Taf- 
finder skriver: » Could it be the case that the mea
ning attached to raw material changed the further 
it was distanced from its source? Do certain raw 
materials acquire a significance beyond the utili
tarian when they are transported longer or shor
ter distances?« (Taffinder 1998).

Ett föremål kan ses som vardagsföremål, av
sett som redskap, men det kan också ha ett sym
boliskt värde. Innan undersökningarna i samband 
med Botniabanan hade genomförts var keramik 
från stenåldern sällsynt i Västernorrland. Under
sökningarna på Bjästamon, Kornsjövägen och 
Lill-Mosjön har visat att keramik trots allt var 
vanligt under neolitikum, i varje fall längs kusten. 
Variationen i orneringen av kärlen visar att kera
mikfragmenten kommer från många kärl. Kera
miken finns ofta bland huslämningar vilket kan 
tyda på att keramiken haft en vardaglig karaktär.

Taffinder tar upp andra aspekter av prestige, 
exempelvis i samband med etablerandet av jord
bruk, markering av status eller etnisk tillhörighet. 
Hon hänvisar också till en intressant iakttagelse 
att småskaliga samhällen ger organiskt material 
prestigevärde, såsom bärnsten och elfenben. Ädel
stenar och metaller får prestigestatus i mer strati- 
fierade samhällen (Taffinder ipgSizSff).

Här beskrivs några föremålsgrupper som i vår 
tid upphöjs till utställningsobjekt, och kanske 
hade de även en speciell betydelse under den tid de 
brukades. Frågan är om detta urval går att knyta 
till sociala sammanhang eller kulturell tillhörighet. 
Denna och andra aspekter som bidrar till att ge 
vissa föremål en särställning diskuteras här.

KOPPARFÖREMÅL

De första metallföremålen som dyker upp i 
Norden och som kunnat dateras med någor
lunda säkerhet är tillverkade av koppar och har 
påträffats i Sydskandinavien. Det välbekanta
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Bygholm-fyndet från Horsens på västra Jylland 
har daterats till slutet av tidigneolitikum till bör
jan av mellanneolitikum (Janzon 1984:22). De 
äldsta daterbara kopparföremålen från Sverige 
består av tre gravfynd, (en dubbelgrav från Lilla 
Bedinge, en enmansgrav från Löderup och dub
belgrav påträffad på Bergsvägen i Linköping) två 
från Skåne och ett från Östergötland. Koppar
föremålen utgörs av små kopparbleck respektive 
små kopparspiraler, vilka tolkats som öronpryd- 
nader. Samtliga tillhör stridsyxkulturen (Janzon 
1984:24, 29). Janzon nämner i sammanhanget 
även flintyxdepåerna i Västerbottens kustland 
som anses höra samman med stridsyxkulturen.

Även Stenberger nämner kopparblecket från 
Lilla Bedinge som hittades med bland annat bärn- 
stenspärlor, och anser att graven tillhör stridsyx
kulturen (Stenberger 1979:115). Metaller under 
denna period är mycket sällsynta.

Kopparfragment påträffades även vid under
sökningarna vid Lillberget i Norrbotten. Ett av 
dessa fragment antas vara en del av en pärla. 
Kopparföremål/tenar finns till exempel i Finland 
från typisk kamkeramisk tid (cirka 5 200-4 200 
år sedan; Färjare & Wikstöm 1997:293).

Från Bilista i Sollefteå kommun har en har- 
punspets av koppar påträffats, visserligen odate
rad, (Oldeberg 1974:383; nr 2 915).

Ett litet bleck av koppar påträffades på Bjäs- 
tamon i hus 2 som dateras till mellanneolitikum. 
Dateringen av kopparblecket är med tanke på att 
det påträffades i det fjärde skiktet troligen från 
sen mellanneolitikum till tidig senneolitikum.
Hus 2, som låg under hus 1, innehöll bland annat

fynd av bärnsten (varav en pärla strax utanför), 
fyra skifferspetsar, flinta, kopparblecket och 
rödockra, vilket utgör en fyndkombination som 
sticker ut från det normala.

Kopparblecket som är 18x9x1 millimeter stort 
består av ren koppar, endast förorenad av små 
mängder av järn och aluminium.

BÄRNSTEN OCH HÄNGEN

Bärnsten tillskrivs speciella egenskaper, bland 
annat därför att bärnsten kan inte användas 
funktionellt. Bärnsten uppträder i begravningar 
och har därmed en social funktion. Det finns en 
överensstämmelse mellan bärnsten och andra sta
tusobjekt. Bärnsten uppträder primärt i områden 
med hög grad av social differentiering (Taffinder 
1998:18-19).

Bärnsten hade en speciell betydelse och den 
lades under neolitisk tid i depåer eller i gravar. 
Loze nämner att i den östeuropeiska skogszo- 
nen påträffas bara bearbetad bärnsten under 
neolitikum och då huvudsakligen i gravar (Loze 
2000:64).

Totalt påträffades fem föremål av bärnsten på 
Bjästamon. Ett hänge med små slipade partier 
(fig. 149) är närmast trapetsoid och ett borrat hål 
finns mot den smalare änden. Paralleller till fyn
det finns i Baltikum och Skåne under mellanneoli
tikum och senneolitikum (Holback m.fl. 2004:44; 
Runcis 2002: 83ff).

Fyndet tycks efter ett vist vridande och vän
dande ha vissa likheter med ett vildsvin om man 
bortser från saknade extremiteter. Inga fynd av

Figur 149. Bärnstensfynd (montage) från Bjästamon, från vänster en pärla, en fägelfigurin (?) och ett hänge. 
Foto: Pehr Lindholm.
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Figur 150. Ett ljusrött hänge från stora boplatsvallen 
på Bjästamon. Foto: Pehr Lindholm.

svin eller andra domesticerade djur har dock 
påträffats vid undersökningarna. Svinben har 
hittats i den samtida graven vid Lagmansören 
i Medelpad, men en viss osäkerhet föreligger 
om benens samtidighet med graven (Welinder 
1999:104).

Övriga bärnstensfynd, en större och två min
dre pärlor samt ett fågelliknande föremål, kom
mer från hus 1 på Bjästamon. Det fågelliknande 
fyndet skulle både kunna föreställa en järpe eller 
tjäder. Det fanns ben från båda dessa arter i hus 
i, men fyndet skulle även kunna föreställa ett 
korphuvud.

I baltiska området förekommer framställ
ningar av fåglar i form av tunna hängen (Loze 
2000:71-74, fig. 15). Fågeln/fågelhuvudet från 
Bjästamon (se fig. 149) påminner i formen om ett 
benhänge från det lettiska Zvenjnieki daterat till 
mellanneolitikum (Zagorska 2000:85, 89, fig. 5:3 
och fig. 8).

Undersökningarna vid Bjästamon, Kornsjövä
gen och Lillmosjön visar att bärnsten förekom
mer sporadiskt i Mellannorrland under neoliti- 
kum. I Länsmuseets samlingar finns en rundad 
bärnstenspärla (M 7 570) upphittad i myrmark i 
Arnäs socken.

Pärlorna och bärnstenshänget från Bjästamon 
har uppenbarligen burits i snöre, då de är för
sedda med hål, kanske i halsband. Detsamma gäl

Figur 151. Skifferspets med dekor från Bjästamon 
och leridol från Jettböle på Åland (ej skalenliga). 
Foto: Pehr Lindholm respektive Nils Korpi. 
Publicerad med tillstånd av Ålands museum.

ler bärnstenhänget/pärlan som hittades på Korn
sjövägen. Hänget hittades i den centrala delen av 
hus i på yta A (Lindqvist 2004:138). Vid Lill- 
Mosjöundersökningarna påträffades ett kraftigt 
söndervittrat bärnstensfynd som bar spår av viss 
bearbetning, möjligen utgör även det resterna av 
en pärla (Lindqvist & Eriksson 2000:36).

Utöver bärnstenen hittades även två hängen av 
bergart i hus 1 på Bjästamon. Ett ljusrött hänge 
och ett spetsliknande hänge av röd skiffer med 
ornering vid basen som avslutas med en knopp. 
Möjligen är hänget en avbildning av en män
niska (total längd 98 millimeter). Längs skuldran 
finns ett regelbundet naggat mönster, av i det 
närmast triangulära och rektangulära gropar. 
Dekoren och formen på hängets övre del påmin
ner om neolitiska människoliknande lerfiguriner 
(fig. 151) i synnerhet två exempel från Lettland 
(Butrimas 2000:20). De lettiska lerfigurinerna
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Figur 152. Ett sälhuvud? Foto: Henrik Runseson.

Figur 153. Bränd lera som liknar en sjöfågels 
huvud (siluett av svarthake- eller skäggdopping). 
Foto: Pehr Lindholm.

dateras till mellanneolitikum- och senneolitikum. 
Även lerfigurinen från Jettböle (fig. 151) har lik
heter med hänget från Bjästamon. Själva spetsen 
är symetrisk och liknar närmast en bronsdolk. 
Materialet, röd skiffer antyder en lokal tillverk
ning, men figurens formspråk överensstämmer 
med det man finner i Baltikum och på Åland. 
Hängen är inte helt ovanliga i Ångermanland.
I länsmuseets samlingar finns exemplar från

Trysunda i Nätra socken, samt Bjärtrå, Resele 
och Björna socknar.

Förmodligen har hängen och föremål med 
figurframställningar fyllt en funktion som amulet
ter. Evert Baudou menar att även skifferknivar 
med djurhuvuden i form av älg, skulle vara amu
letter. Baudou drar den slutsatsen då många av 
föremålen är för små för att vara redskap (Bau
dou, muntlig uppgift).

Enligt Nationalencyklopedin är en amu
lett (lat. amuletum, vilket i sin tur kan vara en 
ombildning av amolimentum >skyddsmedel<), 
föremål, antingen naturligt eller förfärdigat, som 
tros ha speciell kraft att skydda eller bringa lycka: 
en lyckobringande amulett kallas ibland talisman.

FIGURINER

Figuriner påträffas både på kam- och gropke- 
ramiska boplatser med enstaka gravar och på 
boplatser kombinerade med gravfält. Vanligen 
påträffas de tillsammans med eller i närheten 
av hyddrester, härdanläggningar, rödockra- och 
bärnstensfynd (Färjare och Wikström 1997:298; 
Wyszomirska 1984).

Wysomirska har tolkat figurinernas funktion 
enligt följande:
1. Som symboliska figurer av ekonomisk/rituell 

betydelse-sympatetisk magi för jakt, totem- 
djur (framför allt zoomorfa figurer).

2. Som symboliska figurer av endast rituell bety- 
delse-shamanism (både zoomorfa och antro- 
pomorfa figurer.

3. Som symboliska figurer i samband med döds- 
kultfigurer påträffade i gravar (antropomorfa, 
men även andra figurer).

4. Som leksaker, dockor (framför allt antropo
morfa, men även zoomorfa figurer).

Några fragment bränd lera påminner om delar 
av djurfiguriner eller så kallade idoler. Ett fynd 
föreställer möjligen ett säl- eller valrosshuvud.
Ett annat fynd liknar huvudet på en svarthake- 
eller skäggdopping (arterna har korta näbbar och 
nackarna är försedda med tofsar). Det finns även 
vissa likheter med järpe på grund av upphöj
ningen i nacken. Den osteologiska analysen visar 
att andfågel finns representerad bland benmate
rialet från Bjästamon.
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Figur 154. Djurhuvudet från Bjästamon (t.v.). Figuren kan föreställa en älg avbildad snett framifrån 
(då nosen är kort), öronen står rakt upp som om den lyssnar. Likheter finns även med hund av spetstyp. 
Några ben av hundar är inte påvisade i materialet. Älghuvudet (t.h.) i skiffer från härdgrop i hus 2 på 
Kornsjövägen (A31). Foto: Pehr Lindholm respektive Anna-Karin Lindqvist.

Vid undersökningarna i Norrbotten vid Lillber- 
get påträffades ett lerföremål som liknade en säl. 
Andra djurliknande föremål var svåra att till
skriva någon art (Färjare & Wikstöm 1997:295).

På den gropkeramiska boplatsen Fräkenrön- 
ningen i Gästrikland har ett stort antal lerfiguri- 
ner påträffats, främst inom boplatsens centrala 
delar. Samtliga djur som kunnat identifierats 
i figurinmaterialet från boplatsen har även 
påträffats i det osteologiska materialet (Björck 
1998:57-58).

Formspråket som uppträder på Bjästamons 
och Kornsjövägens zoomorfa föremål ingår i en 
tradition som finns utmed hela norrlandskusten 
under neolitikum.

SKIFFERFÖREMÅL

På Bjästamon påträffades 3,65 kilo skiffer, 27 
procent av materialet har klassats som föremål. 
De 310 skifferfynden kom främst från de to tal- 
undersökta boplatsvallarna. På två platser är 
rester efter redskapstillverkning påträffade bland 
annat 12 förarbeten till olika redskap. Skiffern

har uppenbarligen bearbetades på boplatsen.
Både slagning, sågning och slipning har till- 
lämpats som arbetsmetoder. Fynd från hela 
tillverkningsprocessen finns representerade från 
tillslagna förarbeten med ritsning till halvfärdiga 
föremål som inte slipats klart till färdiga föremål. 
Fem ristade skifferbitar (en med ristning av kniv) 
tre utan något tydligt mönster. En ristning har 
en timglasform. Förarbetena visar att skifferfö
remål har tillverkats på platsen och att skiffern 
till stora delar tillhört den vardagliga sfären, men 
olika typer av skiffer kan ändå ha haft prestige
värde. Mer än 70 skifferföremål tillvaratogs på 
Kornsjövägen, av dessa var 24 hela eller delar av 
spetsar (Lindqvist 2004:22).

Den närmaste skifferfyndigheten ligger i Nord- 
ingrå där skiffern uppträder i jotnisk sandsten. 
Flera andra ställen finns i Mellansverige, I Gävle- 
trakten, i Dalarna, Härjedalen, Hälsingland och 
Jämtland (Taffinder 1998:117). Karman nämner 
även östra sidan av fjällkedjan.

Röd skiffer har tydligen föredragits och, som 
Karman anger, djurhuvuden är nästan alltid till
verkade av röd skiffer. Men han skriver också att
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Bandad

Figur 155. Äldre spetsar fördelade efter skifferns färg.

Röd Grön Grå Bandad

Figur 156. Yngre spetsar fördelade efter skifferns färg.

den höga frekvensen rödskiffer sammanhänger 
med de morfologiska förutsättningarna i Nord- 
ingråmassivet (Karman 1988:61, 63). Påfallande 
många skifferföremål från Bjästamon är röda 
eller bandade (flerfärgade).

De grå spetsarnas spridningsbild på Bjästamon 
överensstämmer bäst med det mellanneolitiska 
området främst inom den östra boplatsvallen (hus 
i och z). Även de gröna spetsarna ligger inom 
detta område (alla utom en). Spetsen i graven som

Figur 157. Förarbete till spjutspets av skiffer, från grop under boplatsvall A23689. 
Överst ett exempel på en färdig spjutspets. Foto: Pehr Lindholm.
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dateras till mellanneolitikum var också grön. De 
rödbandade och flerfärgade spetsarna hamnar alla 
utom en inom mellanfasen och det senneolitiska 
området, detsamma gäller för de röda spetsarna. 
Möjligen antyds här en förskjutning i valet av 
material från grått och grönt till rött och bandat.

Kanske har en likhet med kopparns färg efter
strävats. Föremålstyper och depositionsmonster 
är inte bara kronologiskt betingade. Taffinder 
påvisar att smala spetsar är vanligare på boplat
ser medan de bredare tycks återfinnas som depå
fynd. En hög andel knivar är tillverkade av röd 
eller flerfärgad skiffer och en förvånansvärt stor 
andel mångfärgad skiffer valdes för tillverkning 
av breda spetsar och knivar (Taffinder 1998:126- 
129). »Banded slate is probably very uncommon 
in nature and could therefore be regarded as 
inaccessible or exotic in the terms of this study« 
(Taffinder 1998:150). Taffinder baserar sig dock 
huvudsakligen på material från södra Sverige.

På Bjästamon påträffades 28 hela och 19 frag
mentariska spetsar, totalt 47, tre dolkar (två frag
ment med passning) och två knivar. Det slipade 
älghuvudet från norra delen av hus 1 har troligen 
suttit på skaftet till en liten dolk. Spridningen av 
knivarna och dolkarna grupperar sig kring hus
lämningar och platser för troliga huslämningar.
I hus i hittades även det tidigare nämnda antro- 
morfa skifferspetsen/hänget. Skiffern verkar inte i 
något fall bränd till skillnad från flintan. Materia
len har därför haft olika betydelser utöver de rent 
funktionella.

Den skifferspets som påträffades i graven kan, 
även om den har tillhört den gravlagda männis
kans personliga tillhörigheter, betraktas som en 
rituellt betingad gravgåva. Samma föremålsfor- 
mer kan också ha använts i andra sammanhang. 
Graven är den hittills första från stenåldern i 
Ångermanland. I anslutning till graven fanns två 
härdar, en skärvstenskoncentration och en kok
grop. Det är möjligt att dessa anläggningar haft 
ett samband med graven. I graven fanns en inre 
konstruktion med stenar som travats på varandra 
i flera varav. Skifferspetsen påträffades i gravens 
norra del vid fotändan i en kraftig rödockrakon- 
centration, vid huvudändan fanns rester av trä 
(möjligen rester av gravgåvor).

Bland skifferföremålen på Kornsjövägen fanns 
olika slags förarbeten, en dolk, 24 hela eller frag

mentariska spetsar, 39 små obestämbara skiffer
fragment och ett T-format redskap. Skifferföre
målen förekom inom hela boplatsen undantaget 
området i anslutning till hus 3. Även på Kornsjö
vägen var röd skiffer vanligast, därefter de grå/ 
gröna. Spetsarna var av olika typer: med tånge, 
med eller utan mothak, rak eller något avrundad 
bas liksom urnupen bas. De flesta skifferföremå
len fanns i anslutning till hus 1. Närmare hälften 
av alla pilspetsar, en spjutspets, två mejslar en 
del av en skifferdolk samt en hel och en del av en 
skifferkniv påträffades där.

På yta B fanns sex pilspetsar, en spjutspets och 
det skulpterade älghuvudet i röd skiffer från en 
härdgrop i hus 2 (fig. 154). En del av T-format 
redskap kommer från yta C.

FLINTAFÖREMÅL

Bland sten och mineralmaterialet är flinta sällsynt 
i förhållande till övrigt material. Under boplat
sens första fas (mellanneolitikum) är flinta van
ligare och övergången mellanneolitikum till sen- 
neolitikum utmärks av ett rikligt kvartsmaterial 
och endast enstaka flintfynd.

På Bjästamon var flintmaterialet mycket frag- 
menterat. Flintan förekom på de flesta delytor 
men främst på de norra något högläntare delarna. 
Ungefär 3 5 viktprocent av flintmaterialet var 
bränt. Att så stor andel av flintan på Bjästamon 
är bränd tyder på att den av en eller annan 
anledning hamnat i härdarna. Troligen är flintan 
avsiktligt lagd i elden i någon form av ritual, som 
nutidens människor inte har några begrepp om. 
Man kan tänka sig att en del flintfynd förstörts 
i rituellt syfte. Den brända flintan har alltså ett 
tydligt samband med hyddlämningar.

Kanske är den brända flintans spridning 
främst resultatet av aktiviteter under boplatsens 
äldsta del som den kopplade boplatsvallen och 
hus 5 som har tidiga dateringar. Även hus 2 har 
använts under mellanneolitikum. Men även kring 
det något senare hus 1 finns bränd flinta.

Den obrända flintan visar på ett likartat men 
förtätat spridningsmönster. Mer flinta finns också 
utanför ovan nämnda anhopningar, men inte 
särskilt mycket. Ett mycket tydligt spridnings
mönster är att flintan finns inom det område där 
de äldsta aktiviteterna ägde rum. Undantaget är
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Figur 158. S kiff erför emälens spridning på Kornsjövägen. Skala 1:800.

kontexten närmast vägen i väster samt sydväst 
om hus 5.

Många av flintfragmenten bar spår av slipning 
som gör det troligt att de kommer från flintyxor 
eller mejslar som tillverkats söderut. När verkty
gen gått sönder har materialet sedan omarbetats 
till skrapor. De hittades i och i anslutning till 
de totalundersökta husen 1, 2 och 5 samt två 
andra eventuella huslämningar. Andra föremål 
av flinta är pilspets, skärande redskap samt borr. 
Den totala vikten antyder att inte speciellt många 
flintyxor behövts för de nytillverkade föremå
len. Att flintan varit högt värderad som material 
märks då de trasiga redskapen återanvänts i så 
hög grad. Sex slumpmässigt utvalda flintyxor 
ur Länsmuseet Västernorrlands samlingar med 
proveniens från hela landet vägdes för att få fram 
en bild på hur många yxor flintmaterialet från 
Bjästamon motsvarade.

Yxorna vägde upp till 600 gram. En motsvarande 
viktanalys har även gjorts i Västerbotten (Hug
gert 1993). Den sammanlagda flintmängden mot
svarar med andra ord ett par mindre yxor eller en 
större yxa inom den ganska långa tidsperid som 
boplatsen användes.

Totalt påträffades 540 bitar flinta motsvarande 
knappt 400 gram på Kornsjövägen (Lindqvist 
2004:18). Både ljus och mörkare flinta förekom 
med en viss övervikt för den ljusgrå flintan. På 
Kornsjövägen var inte många bitar brända. Skill
naden mot Bjästamons 35 procent bränd flinta 
är markant. Flintan förekommer som sagt främst 
under Bjästamons äldsta skede (mellanneolitikum 
2 800-2400 f.Kr.) då den förekommer mest på 
de högre belägna ytorna. Vid Kornsjövägen fanns 
flintan mest inom yta B, särskilt vid hus 2 som är 
också är daterad till mellanneolitikum. Den låga 
andelen bränd flinta kan bero på att aktiviteterna
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på Kornsjövägen varit av annat slag än i husen på 
Bjästamon.

Tre delar av spånpilspetsar hittades i hus i, två 
av dem hade försetts med retuscher efter att tången 
gått av. Pilspetsarna var alltså omarbetade till skra
por. Piltypen är vanlig i gropkeramiska samman
hang i södra Sverige men ovanlig i Norrland.

EN SPECIELL KVARTSITSPETS

En spjutspets (F5954) av slipad kvartsit påträffades 
strax utanför den norra vallen av hus 1 på Bjästa
mon. Den tångeförsedda spetsen är utformad och 
slipad som skifferspetsarna men är tillverkad i det 
betydligt hårdare materialet kvartsit. Det gör spet
sen unik och någon liknande spets är inte känd.

STENAR MED RÖDOCKRAFÄRGNING

Flera fynd av stenar med rödockra påträffades på 
Kornsjövägen. Någon praktisk orsak är svår att 
föreställa sig, snarare var rödockra förenad med 
en rituell handling där sambandet med husen är 
intressant. Även en knacksten som hittades i en 
ansamling av skörbränd sten bar spår av rödockra.

MALSTENAR OCH SÄDESKORN

Av de fyra malstenar som hittades på Bjästamon 
framkom tre i eller i anslutning till hus 1. En 
fjärde låg vid hus 5 strax intill en slagplats för 
kvarts. En mörkfärgning under slagplatsen är 
daterad till senneolitikum.

I hus i framkom 44 fragment av en krossad 
malsten i förrådsdelen och mot norra väggen låg 
en välbevarad större malsten. Alla malstenar i hus 
i hade malytan vänd nedåt, uppenbarligen för att 
skydda malytan. Intrycket är att dessa malstenar 
deponerats medvetet i det senneolitiska huset 
(Holback m.fl. 2004:43). En fråga man kan ställa 
sig är om den fragmenterade malstenen avsiktligt 
förstörts? Från Kornsjövägen finns en underlig- 
gare av en malsten som hittades i hus 4.

Sadelkvarnstenarna som introducerades 
under neolitikum kan ha använts för att mala 
säd men även andra växter. Den intakta trapet- 
soida underliggaren från Bjästamon är intressant. 
Lidström Holmberg (2004) anser att trapesoida 
underliggare borde knytas till stridsyxkulturen. 
Trapesoid-liknande underliggare har i ett antal 
fall påträffats i danska och nordeuropeiska strids-

Figur 159. Kvartsitspets (F5954). Foto: Pehr Lindholm.
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Figur 160. Fördelningen av malstenar och fragment i hus 1 och hus 2 pä Bjästamon. Skala 1:250.

yxgravar, vanligen i fotänden (östra delen) av 
mansgravar.

En pollenanalys i regionen (Norrböle II i 
Anundsjö socken) visar förekomster av pollen av 
Triticum (vete) och Hordeum (korn), under neo- 
litikum (Huttunen & Tolonen 1972:19-21, 28). 
Dateringen av de första sädesslagen ligger kring

Figur 161. Sadelkvarnen påträffades vid den östra 
hyddvallen A983. Lägg märke till den skrovliga ytan. 
Foto: Pehr Lindholm.

3990-4440 BP (U-764) med ett spann på ±1 
sigma). Pollen av vete och korn tillsammans med 
humle och hampväxter, nässlor, en, vicker, korg
blommiga växter etcetera, visar att jordbruket är 
etablerat kring 2000-2 500 f.Kr. i slutet av stenål
dern i Norrböle i Anundsjö socken (Huttunen & 
Tolonen 1972:29). Men, som Roger Engelmark 
skriver: »The evidence for Neolitic agriculture 
and stock-breeding found i N Swedish pollen 
diagrams is too imperfect for us to be able to say 
how the land was used« (Engelmark 1978:45).

De sädesslag som finns på Bjästamon är van
ligt skalkorn (Hordeum vulgare), kubbvete (Triti
cum compactum) och naket korn? (cf Horedeum 
vulgare nudum) (Holback m.fl. 2004:309).

Kan malstenarna vara prestigeföremål, kultu
rell markör eller attribut som odlare använt sig 
av? Eftersom odlingen under den aktuella perio
den varit sporadisk kan malstenen vara kulturell 
markör för en befolkning som ville associera sig 
med en odlande kultur. Detta kan tyckas motsä- 
gesefullt då spåren efter den maritima ekonomin 
är överväldigande i form av ben från olika säl och 
fiskarter. Malstenarna kan ha varit det attribut
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som behövdes för att åtnjuta eller bibehålla en 
bestämd position eller roll i samhällets värde och 
stratifieringssystem.

SYNTES

Långt ifrån alla kategorier som behandlats här 
kan knytas till sociala sammanhang och prestige. 
Föremålen intar en särställning men av många 
olika anledningar. De kan: ha en speciell tjus
kraft, markera en lokal särställning, representera 
ett exotiskt råmaterial, avbilda något, vara amu
letter, förekomma i litet antal, representera ett 
nytt sammanhang till exempel odling, ha depo
nerats på ett speciellt sätt eller behandlats på ett 
speciellt sätt till exempel bränts eller omarbetats.

De flesta fynd som utpekats som speciella 
förekommer på platser där även andra fynd finns. 
De speciella fynden som koppar, flinta, bärnsten, 
hängen, figuriner, skiffer, stenar med rödockra- 
färgning och malstenar påträffas i och i anslut
ning till husen där de vanliga fynden också är

ansamlade. Skillnaden är att de vanligare fynden 
som kvarts och kvartsit mm även finns utanför 
husen och naturligtvis i större mängd. Vardag och 
ritual verkar vara integrerade. Detsamma gäller 
rödockra som tycks förekomma över stora ytor 
och ge ett vardagligt intryck samtidigt som den 
fanns i graven.

Malstenar är en av de tydligaste markörerna 
av en speciell ställning eller tillhörighet som 
jordbrukare, om än i liten omfattning. Skiffer 
och speciellt röd skiffer är ett utmärkande drag 
för stenåldersbefolkningen i Norrland. Folket på 
Bjästamon kan ha gett uttryck för sin regionala 
kulturella identitet med hjälp av skiffern, och 
på platsen har amuletter eller hängen med olika 
figurframställningar uttryckt individers identitet.

Flintan utmärker sig bland annat genom en 
hög återanvändningsgrad samt att den behandlas 
annorlunda än andra stenmaterial eftersom den 
bränts. Det är ett importerat material och kanske 
också en importerad ritual.
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GA SOM LEVAT 
A FÅ VI HITTAR

Pehr Lindholm

GRAVEN

Fynd av gravar från mellanneolitikum hör inte 
till vanligheterna, i synnerhet inte i norra delen 
av Sverige. I ett mycket sent skede av undersök
ningen på Bjästamon upptäcktes spåren av vad 
som otvetydigt var en neolitisk grav. Det rörde 
sig om den första grav från stenåldern som hit
tats i Mellannorrland sedan den 1923 påträffade 
hällkistan vid Lagmansören (Baudou 1977:45- 
48). Graven på Bjästamon hade dock inte någon 
hällkista utan var snarare en variant av en så 
kallad rödockragrav.

Det är inte så konstigt att man vill hitta gra
var. Dessa ger en möjlighet att få en inblick i 
föreställningar om livet och döden som är svåra 
att komma åt på annat sätt.

Det var hösten 2003 som graven hittades i 
den sydvästra delen av undersökningsområdet.

Sten med rödockra - vad betyder det? 
Foto: Pehr Lindholm.
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Figur 162. Ibland bar man ingen aning om vad man kommer att hitta. Rutor och anläggningar 
grävs innan graven upptäcks. Graven är markerad med en ellips. Foto: Henrik Runeson.

Området innehöll även andra anläggningar och 
fynd och verkade vara väl avgränsat.

Tanken med denna artikel är att ge en fördju
pad bild av den neolitiska grav som undersöktes 
och att ge en fyllig beskrivning av omständig
heterna kring hur den hittades. I denna artikel

Figur 163. Eva Kemi gräver djupt under härden. 
Foto: Henrik Runeson.

görs ett försök att ge en bild av hur man har 
anlagt och sedan byggt upp graven. Syftet är att 
en sådan genomgång ska kunna leda fram till ett 
identifierande av karaktäristiska komponenter 
i gravskicket. Dessa komponenter jämförs med 
samtida neolitiska gravmaterial runt Östersjön.

Genom ett översiktligt perspektiv skulle det 
vara möjligt att spåra ett utbyte i form av idéer 
och influenser snarare än utbyte av föremål.

ATT HITTA OCH GRÄVA EN 
GRAV BAKLÄNGES

Upptäckten av graven var i högsta grad slump
artad. Vid undersökningen av en härd påträf
fades enstaka brända ben och skärvstenar under 
anläggningen. Undersökningarna av anläggningar 
på Bjästamon under tidigare säsonger har lärt oss 
att fynd som påträffas djupare än förväntat oftast 
betyder att man är en grop på spåren.

Med detta som bakgrund fortsatte grävningen 
nedåt och vi påträffade enstaka brända ben samt
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skärvstenar. På ett djup av 0,7 meter under mark
nivån hittades en kraftig färgning av ett 0,5x0,3 
meter stort lager av rödockra. Då vi tidigare 
inte stött på något liknande på Bjästamon så 
beslutades att den lilla gropen skulle göras större 
och kompletteras med ett längre profilschakt.

När profilschaktet grävts kunde en nedgrav
ning skönjas i kanten. Denna hade nästintill raka 
kanter. Bredden var i toppen cirka en meter och i 
övrigt ca 0,8 meter. Djupet var ca 0,7 meter.

Vid rutgrävning ca 1,6 meter sydöst om röd- 
ockrafläcken hade tidigare två större stenar 
upptäckts. Dessa låg rätvinkligt placerade mot 
varandra. Den ena stenen låg i linje med kanten 
av den nyss upptäckta nedgravningen. Stenen 
kunde alltså ligga i kanten av nedgravningen.
Till detta skall läggas att större stenar inte hörde 
till vanligheterna på Bjästamon som ligger på en 
sandig mo som är så gott som stenfri. I de fall där 
stenar hittades var dessa nästan alltid bearbetade 
eller brända. När vi väl hade uppmärksammat de 
uppstickande stenarna var steget inte så långt att

koppla ihop dem med nedgravningen. Idén om 
att det kunde röra sig om en grav diskuterades 
redan i detta skede. Att tankarna gick åt detta 
håll är egentligen inte så konstigt. Nedgravningen 
var cirka en meter bred med nästintill raka kan
ter. Skulle stenarna höra till nedgravningen blev 
den minst 1,6 meter lång. Ingen av de anlägg
ningar som vi tidigare undersökt påminde om 
denna. Lägger man till fläcken med rödockra på 
0,7 meters djup, var det inte underligt att arbets- 
tolkningen blev grav.

Då vi nu trodde att nedgravningen, rödockran 
och de uppstickande stenarna hörde ihop lades en 
langsgående profil. Syftet var att få en möjlighet 
att fånga den otydliga nedgravningen. Vid den 
fortsatta plangrävningen följdes nedgravningens 
kanter nedåt. Detta visade sig vara mycket svårt 
men inte helt omöjligt.

Vid undersökningen hittades fler stenar under 
de två som stack upp ovan jord. Vissa av dem 
stod upp och verkade vara placerade på detta sätt. 
Det verkade vara toppen på en kallmurad kam-

Figur 164. Pr ofils ch aktet med nedgravningens kanter markerade. 
Foto: Eva Kemi.
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Figur 165. Flera av stenarna till »kammaren« har frilagts. 
Foto: Pehr Lindholm.

mare som mätte 1,1x0,55 meter. Stenarna föreföll 
att under tidens gång fallit inåt respektive tryckts 
utåt. Om man gör ett försök att rekonstruera 
kammaren så borde den ha varit cirka o,6x0,5 
meter stor. När flera stenar kom i dagen visade det 
sig att tre av dem var beströdda med rödockra.

Plangrävningen var besvärlig då vi var 
tvungna att ta hänsyn till den langsgående profi
len och till det gamla profilschaktet för härden. 
När vi väl hade tagit oss ner till nästan samma 
nivå som botten av härdens profilschakt, var 
det första gången som vi kunde se hela nedgrav
ningen i plan. Först då såg vi en avlång färgning 
som låg väl innanför nedgrävningskanterna och 
ytterligare två rödockrakoncentrationer. Vid den 
avlånga färgningens nordvästra ände låg den 
rödockrafärgning som påträffades först och som 
även var den kraftigaste. Ytterligare en låg cen
tralt i färgningen och den sista låg i den syd
östra kanten.

Vi var fortfarande osäkra om vi skulle kunna 
slå fast att det verkligen rörde sig om en grav

eftersom det saknades gravgåvor. När den krafti
gaste färgningen med rödockra undersöktes hit
tades det som skulle visa sig vara den enda grav
gåvan, en 16 centimeter lång spjutspets av skiffer.

Figur 166. En sten beströdd med 
rödockra. Foto: Pehr Lindholm.
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Figur 167. Färgningen med sina tre koncentrationer av rödockra. 
Foto: Pehr Lindholm.

När plangrävningen fortsatte framkom enstaka 
obrända benfragment. De flesta var i mycket 
dåligt skick men några gick dock att ta tillvara. 
Obränt ben var en sällsynthet under utgräv
ningarna på Bjästamon. Ner mot botten av ned
gravningen började färgningen förändras och 
konturen av vad som skulle kunna tolkas som en 
skelettfärgning började framträda. De små frag
ment av obränt ben som påträffades var knutna 
till denna färgning. Utifrån »skelettfärgningen« 
kunde ett tänkbart läge för kroppens bestämmas. 
Den verkade vara lagd i hockerställning med 
huvudet i sydost och fötter i nordväst. Den döde 
skulle i så fall ligga på höger sida och ansiktet 
mot öster. I nedgravningens sydöstra del hittades 
även rikligt med kol. Det var koncentrerat till 
själva kanten och löpte runt halva nedgravningen. 
Troligen utgjorde det resterna efter någon form 
av bottenskoning av trä.

Nu började argumenten för gravtolkning kän
nas övertygande. Senare visade det sig att två av 
benfragmenten verkligen härrörde från människa.

Det ena var ett fragment av första eller andra 
nackkotan. Den hade små förändringar på ledytan 
i form av perforering vilket innebär att individen 
varit vuxen. Det andra bestämbara benfragmentet 
kommer från ett långt rörben (Sigvallius 2004).

Prov från de förkolnade resterna av trä som 
påträffades i nedgravningens sydöstra del kunde 
dateras till 4130 ±45 BP respektive 4170 ±45 BP. 
Kolet hör alltså till tiden runt 2700 f.Kr., alltså 
Bjästamons äldre fas (Holback m.fl. 2004:24, 
5I_52)-

ATT FRAMLÄNGES 
BYGGA UPP EN GRAV

Det mesta i en arkeologisk undersökning sker 
oftast baklänges. Vi gräver oss bakåt. Det gällde 
boplatsen som helhet och framför allt graven. 
Man börjar med att undersöka det som hänt sist 
och slutar oftast med det som hänt först. Här ska 
vi försöka att vända på resonemanget och se i 
vilken ordning graven byggdes upp.
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Figur 168. Torbjörn Holback gräver försiktigt fram 
spjutspetsen av skiffer. Foto: Henrik Runeson.

Man kan säga att graven var uppbyggd av ett 
flertal komponenter, där gropen/nedgrävningen 
är en och stenkammaren en annan. Andra kom
ponenter kan sägas vara koncentrationerna av 
rödockra, gravgåvan (spjutspetsen) samt själva 
kroppen. Att bryta upp graven i ett flertal kom
ponenter och resonera kring hur dessa hänger 
ihop och i vilken ordning de har anlagts, kan 
vara ett sätt att försöka identifiera begravnings
ritualen.

Om man nu använder sig av dessa komponen
ter och försöker ordna dem tidsmässigt, kan man

tänka sig följande scenario. Det som bör ha skett 
först är att själva gropen grävts. Därefter placeras 
den döde i hockerställning på höger sida med 
ansiktet åt öster. Efter det bör rödockra ha strötts 
över huvud, bäcken och vid fotterna. Den kraf
tigaste rödockrakoncentrationen, vid fotterna, 
bör ha strötts ut i samband med eller efter det 
att skifferspetsen lades ner. Spetsen kan knappast 
ha lagts ner efter att rödockran har strötts ut då 
den var helt täckt av rödockran. Graven var cirka 
70 centimeter bred och spetsen låg på tvären. 
Spetsen kan visserligen ha varit skaftad. Men om 
placeringen av spetsen är den ursprungliga har 
skaftet varit brutet eller saknats helt, då den lades 
i graven. Ingen färgning efter något skaft hittades 
dock vid undersökningen.

Efter det att spetsen deponerats och rödockran 
strötts ut bör de understa stenarna i kammare 
ha lagts på plats. Samtidigt fylldes gropen igen. 
Kammaren var inte självbärande till sin konstruk
tion och behövde fyllningen för att få stadga. 
Uppbyggandet av kammaren och igenfyllnaden 
av gropen måste alltså ha skett parallellt.

Graven låg i den sydvästra delen av under
sökningsområdet. Själva området kring graven 
uppfattas som väl separerat från boplatsens 
huvudområde. De anläggningar som påträffades 
förutom graven var två härdar, en kokgrop och 
en skärvstenskoncentration, samtliga i omedelbar 
anslutning till graven. En av anläggningarna, här
den, överlagrar till viss del graven. Fynden i dessa 
anläggningar bestod av några enstaka brända 
ben och några få korn av rödockra. Den fyndbild 
som framkom efter rensning visade på ett område 
med relativt riklig förekomst av skärvsten men 
förutom tre korn av rödockra hittades inga fynd. 
Förutom rensning och anläggningsgrävning så 
undersöktes zi kvadratmeter genom rutgrävning. 
Inte heller dessa kunde uppvisa några stora fynd
mängder. Endast två av rutorna innehöll fynd 
och då bara tre gram brända ben. Vid undersök
ningen av anläggningarna påträffades inget dater
bart material.

Tittar man på den sammantagna bilden av 
området är det svårt att via fynd och anlägg
ningstyper se någon annan aktivitet på platsen än 
begravning och eldning. Det är alltså tänkbart, 
eller till och med troligt, att anläggningarna hör 
ihop med gravläggningen.
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Figur 169. Graven med alla komponenterna sammanställda. Skala 1:50.

ft Rödockra
ft Rödockrafärgad sten
O Sten

Spjutspets
ft Härd

ft Kokgrop

W Skärvstenskoncentration

LIKHETER MED SAMTIDA 
GRAVFORMER RUNT ÖSTERSJÖN

Genom att titta på det de neolitiska gravarna 
runt Östersjön kan man belysa graven på Bjästa- 
mon i sin samtid. De tidigare identifierade karak
täristiska elementen hos Bjästagraven är basen 
i en sådan jämförelse. Genom ett översiktligt 
perspektiv skulle det kunna vara möjligt att spåra 
utbyte av idéer/influenser. Exemplen kommer att 
hämtas från Norrland, Mellansverige, Finland 
och Baltikum.

Om de Norrländska gravarna från stenåldern 
vet vi tämligen lite. Från mesolitikum har dock ett 
flertal gravar upptäckts och några undersökts de 
senaste åren. Dessa gravar är klassificerade som 
stensättningar. Tidigare trodde man att sådana gra
var inte började anläggas förrän vid bronsålderns

början. Riksantikvarieämbetes fornminnesinven
tering uppmärksammade i början av 1990-talet 
att ett antal sådana gravar innehöll stora mängder 
rödockra samt att de legat på nivåer som ankny
ter till en mesolitisk strand. Detta gjorde att de 
då kunde antas ha en datering till äldre stenålder 
(Liedgren 1994:2.2.9-242.). Två sådana gravar har 
undersökts och de har förutom sin synliga över
byggnad av sten ett kraftigt lager med rödockra. 
Gravläggningen kan ha innehållit en eller flera per
soner (Liedgren 1994:229-242, 1997).

Från den neolitiska perioden har endast ett 
fåtal gravar påträffats. Men det finns åtmins
tone några exempel förutom Bjästamograven. 
Den 1000 år äldre graven på den kamkeramiska 
boplatsen Lillberget har många beröringspunk
ter. Denna framkom som en stor nedgravning. I 
denna kunde man konstatera skelettrester efter
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människa. Det verkar som den döde har placerats 
på ett lager av rödockrablandad sand. Över krop
pen påträffades ett mörkfärgat och fett kulturla
ger. Lagret tolkas som rester efter nedbrutet orga
niskt material, troligen ett skinn. Vid fotändan 
framkom tre stora stenblock samt en större flat 
sten av skiffer. Gravgåvorna bestod av fem till sex 
lerkärl där godset verkar avvika mot boplatsens 
övriga keramikmaterial. Övriga gravgåvor var en 
vid huvudet placerad bärnstenspärla och en retu
scherad flinta. I närheten av graven påträffades 
en »eldplats« samt en stor mängd ben av säl och 
fisk. I närområdet påträffades mera spektakulära 
fynd av bärnsten, en pärla och ett hänge samt en 
lerfigurin föreställande en säl. Författarna defi
nierar närområdet som ett gravområde och ser 
anläggningar och fynd som spår av gravritualer 
(Färjare och Wikstöm 19517:294-297).

Ytterligare några med säkerhet konstaterade 
gravar har påträffats i Norrland. En av dessa är 
hällkistan vid Lagmansören, (RAÄ nr 1) Timrå 
socken som hittades 1923. Kistan var uppbyggd 
av stående tunna hällar och täckt av en ensam 
häll. Graven verkade vara placerad på en boplats. 
Den innehöll skelettet efter en kvinna cirka 30 år 
gammal och ett barn. Den enda gravgåvan var 
ett avslag i flinta som låg placerat vid kvinnans 
huvud. I gravens omedelbara närhet påträffades 
en härd innehållande brända djurben (Baudou 
1977:45-47). Baudou menar att man hittar de 
närmaste parallellerna i den Finska kamkeramiska 
kulturen och att hällkistan vid Lagmansören skulle 
kunna dateras till tiden runt 3 000 f.Kr. (Baudou 
1977:48). Det finns motstridiga uppgifter om 
hällkistan har täckts av ett röse eller inte. I Riks
antikvarieämbetes fornminnesregister beskrivs ett 
täckande röse medan Baudou (1977:45) skriver 
att graven inte var synlig ovan mark.

En I4C-analys gjordes 1988 på begäran från 
Länsmuseet Västernorrland. Analysen gjordes 
på ben från kvinnan i graven (analysnummer 
St 11612, Naturhistoriska riksmuseet labora
toriet för isotopgeologi). Resultatet visar att 
graven är väsentligt yngre än man tidigare trott, 
2700-1950 f.Kr. 2 sigma (3890 ±120 BP), vilket 
är samtida med Bjästamons sena stenåldersfas 
och hus i. Lagmansören är samtida med den sen- 
neolitiska hällkisttraditionen i södra Sverige.

Graven från Mårtsbo i Gästrikland kännetecknas 
i ytan av en tresidig stenram. Nedgravningen var 
skålformad och tämligen grund. De enda resterna 
efter skelettet som påträffades i gropen var tän
der. Med ledning av tändernas placering kunde 
kroppens läge antas vara sydsydost-nordnord- 
väst. Den enda gravgåvan var en upp och ner- 
vänd botten av ett spetsbottnat kärl som var fyllt 
med brända ben från säl, abborre och sik (Hult- 
gren 1996:23). Boplatsen där graven påträffades 
är daterad till övergången mellan tidigneolitikum 
och mellanneolitikum (Holm 1999:137-138, 
2006:136-138).

Två möjliga gravar hittades på boplatsen vid 
Fräkenrönningen i Gästrikland. Tolkningen byg
ger på nedgrävningarnas form samt fynden av 
skelettrester (Björk 1998:27, 29 och m). Den 
ena av gravarna var placerad under ena väggen 
av en hydda (A190). Den andra graven hittades 
omedelbart norr om en annan hydda (A191). 
Graven under hyddväggen hade en begränsning 
av, i ytan synliga, stenar längs den västra kan
ten. I denna (A190) påträffades ett skifferbryne, 
ett slipat fragment av skiffer samt skalltak från 
människa. I ytan påträffades en koncentration 
av bäverben.

I den andra graven (A191) utgjordes gravgå
vorna av en flintskrapa och en pilspets av skiffer.
I ytan låg en koncentration av keramik tillsam
mans med en stor mängd rödockra samt brända 
ben, huvudsakligen abborre. Graven bedömdes 
ha en begränsning av större stenar längs den väs
tra kanten. Båda gravarna innehåller rödockra 
som verkar ha strötts över hela nedgravningen 
(Björk 1998:27, 29, 81 och m).

De gravar som hittats i Norrland och daterar 
sig till stenålder är alltså ett fåtal. Att dra paral
leller på ett sådant litet material är kanske inte 
särdeles relevant men det kan ändå finnas en viss 
poäng med att peka på några likheter med graven 
på Bjästmon. Ett genomgående drag är förekom
sten av rödockra i flertalet av de Norrländska 
gravarna. Själva förekomsten säger faktiskt inte 
så mycket då detta är vanligt i östersjöområdet 
under perioden. Markeringen av huvudet, som på 
Bjästamon utgjordes av rödockra, förekommer 
i två fall. I graven vid Lillberget och i hällkistan 
vid Lagmansören har fynd tolkats som placerade
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vid huvudet, i Lillberget en bärnstenspärla och i 
vid Lagmansören ett avslag i flinta.

Tolkningar av området kring graven som en 
plats för begravningsritualer förekommer i några 
fall. Markering där stenar antas ha varit synliga 
ovan mark påträffades i graven i Mårtsbro och 
i en av gravarna på boplatsen Fräkenrönningen. 
Gravarna på den sistnämnda boplatsen hade även 
stora mängder ben i ytan. Området kring graven 
på Lillberget anses av Färjare och Wikström vara 
en plats för riter i samband med eller efter begrav
ningen (Färjare och Wikström 1997:294-297).

När man tittar på det lilla material av gravar 
från stenåldern som hittats i Norrland finns ingen 
klar och tydlig parallellgrav. Det finns likheter 
när det gäller enskilda företeelser såsom förekom
sten av rödockra och markering av huvudet. Det 
finns även andra paralleller såsom markeringar 
av graven ovan mark och tolkningar av området 
omkring som ingående i riter kopplade till graven.

Om vi lämnar Norrland och tittar på andra 
gropkeramiska gravar så finns relativt många 
noterade. Dock har den geografiska fördelningen 
en viss slagsida, mot Gotland. Detta beror på 
den kalkhaltiga jorden och dess egenskaper att 
bevara benen.

Rödockra är kanske inte det första man asso
cierar med gropkeramiska gravar men det har 
påträffats förhållandevis ofta. Flera av de gropke
ramiska lokalerna på Gotland (Visby, Västerbjärs/ 
Gothem och Ire Hangvar) har gravar som innehål
ler rödockra i form av klumpar eller som ett lager 
som täcker hela skelettet. Det förekommer inte 
bara heltäckande färgningar av ockra utan kon
centrationer till huvud och fötter har även upp
märksammats. Man har även påträffat fyndkon
centrationer som varit beströdda med rödockra 
(Janzon 1974:108; Österholm 1998:218).

Även i det öländska materialet finns uppgif
ter om förekomster av ockra, då som klumpar 
(Andersson 1993:21). I Mälardalsområdet har 
ockra påträffats i några fall. När de två gravarna 
på boplatsen vid Overråda undersöktes hittades 
ett cirka fem centimeter tjockt täckande lager på 
skelettnivån (Welinder 1973:20). Vid Lindskrog 
nära Arlanda flygplats hittades 1998 en grav 
där skelettet hade en heltäckande infärgning av 
rödockra (Lindholm 2003:64-65).

En av de komponenter som ingår i Bjästagraven 
är markeringen av huvud, fot, bål och gravgåva. 
Sådana markeringar är åtminstone relativt van
ligt förekommande i det Gotländska materialet.
I gravgodset återfinns liknande markeringar av 
kroppens olika delar som för rödockra. Vanligast 
är fynd kring kroppens övre delar då framför allt 
vid huvudet. Koncentrationer av fisk och djurben 
förekommer vid huvud och fot. Miniatyrkärl hit
tas nästan uteslutande vid huvudet. Ser man gene
rellt på det som tolkats som gravgods så domi
nerar placeringar vid huvud, bröst och bäcken 
(Janzon 1974:44, 104-105, 112-114). Även 
enstaka stenar som tolkats som medvetet place
rade har hittats i gravarna. Placeringen av dessa 
verkar också ha en koppling till huvud och föt
ter (Janzon 1974:20). Markeringarna av fot och 
huvudända har även noterats på fastlandsidan. 
Skelettmaterialet är dock mycket fragmentariskt 
och det har varit svårt att koppla markeringar 
till delar av kroppen. Men det finns i alla fall ett 
exempel från Lindskrog, utanför Stockholm, där 
huvud bål och fotända hade markerats tredimen
sionellt. Ett miniatyrkärl hade placerats 20 centi
meter under mark men så gott som exakt ovanför 
huvudet som låg 65 centimeter under kärlet. En 
slipsten som påträffades i ytan låg över under
benen (Lindholm 2003:62-69).

Markeringar ovan mark är vanligare i det 
gropkeramiska materialet än man kan tro. På 
Gotland har täckande stenpackningar påträffats 
i flera fall, både på Västerbjärs och vid Visby- 
boplatsen (Janzon 1974:19-20). Även i Mellan
sverige finns exempel på markeringar ovan mark 
(Andersson 1993:16; 18; Welinder 1971:17-20, 
1973:8).

Tolkningar av området kring mellanneolitiska 
gravar som en plats för riter är i stort sätt obe
fintligt i litteraturen kring gravarna. Det finns 
dock en del som berör dödshus och hyddor. I det 
Gotländska materialet pekar Janzon ut två gra
var dels på Ihre-lokalen och dels på boplatsen i 
Visby (Janzon 1974:108, 1x3). I sammanhanget 
är det värt att nämna »käutaltaret« på Ajvide, en 
mörkfärgad yta inom gravområdet. Denna yta 
tolkas först och främst som en sakral plats. Ytan 
avvek fyndmässigt från omgivande kulturlager 
med sina stora mängder fynd. Gravarna i omgiv
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ningen var anlagda runt om och man verkar att 
vid gravläggningarna ha respekterat platsen (Öst- 
erholm 1997:79-84). På den kända boplatsen vid 
Fagervik i Östergötland påträffades en stenpack- 
ning med grav under. Bagge (1936:4-5) är dock 
osäker om det rör sig om en begravning under 
en hydda. Graven på Lindskrog som delar flera 
gemensamma drag med graven på Bjästamon har 
även den en markering ovan mark. Markeringen 
bestod av en gles men heltäckande packning av 
större stenar. Troligen har graven ingått och varit 
en del av människornas medvetande även efter 
själva begravningen. Keramiken i och i närheten 
av stenpackningen tyder på detta då den avvek 
från kulturlagret runt om och man kan anta 
att den är deponerad i samband med eller efter 
begravningen (Lindholm 2003:62-71).

Om vi vänder oss mot Finland och tittar på 
gravskicket från den kamkeramiska perioden 
så kan man generellt säga att gravarna föränd
ras över tiden. Från den första kamkeramiska 
perioden har inga bevarade skelett påträffats. 
Gravarna har ingen rödockra och få artefakter. 
Fynden består av skiffer och bitar av råmaterial.
I den andra kamkeramiska perioden har bevarade 
skelett hittas. Dessa är utsträckta i ryggläge och 
täckta av rödockra. De gravgåvor som påträffats 
är många och består huvudsakligen av bärnsten, 
flinta och skiffer. Bärnstensföremålen och skif
fern hittas främst som ringar. Fynden av flinta är 
spetsar samt eggverktyg. Keramik har, trots den 
rika förekomsten på boplatserna, endast påträf
fats i ett fåtal gravar. Gravarna från denna period 
saknar konstruktionsdetaljer. Tidigare trodde 
man att rödockragravar med resta stenhällar 
kunde hänföras till neolitikum. Dessa gravar har 
på senare år I4C-daterats och kunnat placeras i 
järnålder (Edgren 1999:323). Den tredje perioden 
av kamkeramiken kännetecknas av stenfyllda 
gravar och få artefakter. I de fall där de döda har 
placerats i hockerställning så hänförs gravarna till 
stridsyxekulturen. Dessa gravar uppvisar också 
ett typiskt artefaktmaterial av stridsyxor, kera
mikkärl och mejslar (Flalinen 1999:173-175).

Gravar från den kamkeramiska perioden i 
Finland uppvisar färre direkta paralleller med 
graven på Bjästamon än de tidigare redovisade 
områdena. Det finns visserligen likheter när det 
gäller användningen av rödockra men inte pla

ceringen av den. I fyndmaterialet, från den i tid 
närmast liggande kamkeramikens period tre, finns 
inte heller några större likheter. Själva avsaknaden 
av keramik i de kamkeramiska gravarna, trots att 
bruket av keramik är väl spritt tyder på ett aktivt 
val av gravgåvor. Keramiken verkar inte ha ingått 
i detta val. Liknade förhållande finns för graven 
på Bjästamon. Med den skillnaden att keramiken 
verkar vara mer sällsynt på boplatsen. Det verkar 
alltså som valet av vad man placerar i gravarna 
inte styrs av vad som är vanligt respektive ovanligt 
utan vilken betydelse man ger föremålet. Fyndet 
av spjutspetsen av skiffer från Bjästagraven har 
inga direkta paralleller kronologiskt i den finska 
kamkeramiken. Gravgåvor i skiffer verkar tillhöra 
den äldre fasen och uppträder då i form av ringar.

För att avsluta rundturen kring den meller
sta och norra Östersjön så skall vi bege oss till 
Baltikum och jämföra gravmaterialet. Ett av de 
bästa exemplen är det stora gravfältet i Zvejnieki 
med sina 317 gravar som sträcker sig från meso- 
litikum till senneolitikum. Om vi ser på vilka 
element från Bjästagraven som finns i gravmate
rialet från detta gigantiska gravfält, så finns det 
överraskande många likheter. På Zvejnieki verkar 
användningen av rödockra minska från meso- 
litikum mot neolitikum. Men användningen av 
rödockra verkar öka igen under slutet av mellan- 
neolitikum-senneolitikum. I samband med denna 
ökning av användandet av rödockra markeras 
vissa delar av kroppen såsom huvudet, bäcken 
och fötter. I sista delen av mellanneolitikum tycks 
fynden i gravarna inskränka sig till så kallade 
»votivgåvor«. Med det menas ett eller en samling 
med fynd som också kan markeras med ockra. 
Härdar verkar höra samman med de neolitiska 
gravarna. I vissa av gravarna har kulturlager 
från boplatsen eller från en härd strötts i graven. 
De döda har under större delen av gravfältets 
historia placerats utsträckta på rygg. Men under 
senneolitikum, det vill säga slutet av gravfältets 
användningstid, brukades hockerställningen i 
några av gravarna (Zagorskis 2004:81-87).

Många av de element som Bjästagraven har 
återfinns i det baltiska materialet. Markering
arna av huvud, fot och bäcken samt gravgåva/or 
markerade med rödockra är bestickande likheter. 
Ytterligare en likhet är den koppling som görs 
mellan härdar och depositioner av kulturlager i
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gravar från mellanneolitikum. Detta är kanske 
inte direkt jämförbart med en tolkning av ett spe
ciellt gravområde som på Bjästamon men i över
förd bemärkelse kan dessa handlingar tyda på ett 
likartat förhållningssätt.

Vi avslutar med en titt på den nya influens 
som kommer till östersjöregionen, åtminstone 
på den vid den här tiden, nämligen stridsyxekul- 
turen. Gravskicket inom denna grupp präglas 
av en sträng ordning. Typiska drag är skelettets 
hockerstä Ilning med ansiktet mot öster, gravarnas 
riktning i nordvästnordost till sydvästsydost och 
en synlig stenkonstruktion (Knutsson 1995:192- 
193, fig. 94). Ytterligare ett typiskt drag hos 
stridsyxekulturens gravar verkar vara gravgodsets 
placering vid huvud och fötter. Malmer redo
visar placeringen av 24 kärl. Av dessa var nio 
placerade vid huvudet, ett bakom ryggen och 14 
stycken vid fotterna (Malmer 1975:42).

GRAVRITUAL

Efter att vi redovisat hur graven påträffades, 
anlagts och likheterna med andra gravar disku
terats så finns en grund för att kunna tolka hur 
gravritualen på Bjästamon kan ha sett ut.

Bjästamograven kan sägas ha en gravmarke
ring eftersom toppen på stenkammaren bör ha 
varit synlig ovan mark. Om tolkningen av här
darna i närheten som ett gravområde är riktig så 
bör minnet av den döde ha funnits med i män
niskors medvetande under en tid. De ritualer som 
kan spåras i graven inskränker sig då inte bara 
till själva begravningen utan sträcks ut i tid. Hur 
länge man minns eller rättare sagt väljer att min
nas är naturligtvis omöjligt att säga. Detta kan 
styras av faktorer som konvention i samhället och 
hur man ser på släktskap både här och nu samt 
bakåt i tiden. Sedan kan man ju alltid ställa sig 
frågan om vilken betydelse släktskap hade. Det 
kanske i stället var personens roll i samhället som 
var styrande för minnets fortlevnad.

Det finns många tecken i Bjästamograven på 
att gravläggningen är komplex och betydelsefull. 
De tydliga markeringarna av huvudet, bäckenet, 
fotterna samt gravgåvan är ledtrådar till det.
Värt att nämna är de med rödockra beströdda 
stenarna i »kammaren«. Varför är endast ett fåtal 
markerade och vad betyder det?

FANNS DET FLER GRAVAR?

Arkeologin förändras om inte dagligen så åtmins
tone kontinuerligt. Detta gör det intressant att 
diskutera förekomsten av flera gravar på Bjästa
mon, i skenet av den grav vi hittade.

Om man i efterhand studerar dokumentatio
nen skiljer tre anläggningar ut sig och de skulle 
ha kunnat vara gravar. Anläggningarna var inbör
des olika och låg på skilda delar av boplatsen.

En av dessa anläggningar är en grop som 
återfinns centralt i den stora boplatsvallen, hus 
i. Gropen var 3,9x1,4 meter stor och o,66 meter 
djup, vilket är ovanligt stort för att vara en grav. 
Den har även ett flertal lager som troligen har 
sitt ursprung i omgrävningar respektive igen- 
fyllnad av gropen. Fyndmaterialet är varierat 
men keramiken dominerar. Den är så gott som 
uteslutande av fast gods. Vilket då borde betyda 
att anläggningen tillhör den yngre fasen och är 
samtida med den stora boplatsvallen på Bjästa
mon. Anläggningen daterades med hjälp av I4C- 
metoden till 2286-2045 f.Kr. Dateringen är den 
yngsta i hus 1.

Vad är det då som gör att den möjligen kan 
vara en grav? Dels är det formen som är avlång 
och som återfinns endast hos ett fåtal gropar på 
Bjästamon. Dels är det fyndet av ett unikt, spets
format hänge i skiffer. Hänget som låg i botten av 
den senaste igenfyllnaden är med största säkerhet 
medvetet deponerat i gropen. Anläggningen har 
inga övriga likheter med den tidigare fastställda 
graven såsom kraftiga rödockrakoncentrationer 
eller färgningar från en begravd kropp.

Om det rör det sig om en grav i det här fal
let är svårt att säga, däremot är det troligt att 
skifferhänget begravts medvetet. Att dateringen 
av gropen är en av de yngsta i hus 1 kan indi
kera att igenfyllnaden är bland det sista som 
händer i denna konstruktion. Man kan i stället 
tänka sig att deponeringen av hänget kan vara 
ett offer i samband att huset övergavs (Holback 
denna volym).

Den andra anläggningen bestod av en kon
centration av bergartsmagrad keramik samt en 
grop. Keramikkoncentrationen som överlagrade 
gropens södra del innehöll relativt rikligt med 
keramik, cirka 1,5 kilogram och var 2,4 meter i 
diameter och 0,15 meter djup. Koncentrationen
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var bland dem som innehöll mest keramik på 
Bjästamon. Fyndmaterialet bestod i övrigt av 
enstaka kvartssplitter, brända ben och förhållan
devis många fragment av bränd lera.

Gropen som låg under keramikkoncentra
tionen var 1,7 till 1,8 meter stor och 0,35 meter 
djup. Fyndmaterialet bestod av bränd lera, 
enstaka kvartssplitter och zoo gram keramik.

Vad är det som tyder på att det skulle kunna 
vara en grav? Först och främst är det den avlånga 
formen på gropen. Liksom för den stora gropen i 
boplatsvallen så är avlånga gropar en sällsynthet 
på Bjästamon. Det är endast dessa båda anlägg
ningar som formmässigt kan sägas likna graven. 
Det är tänkbart att den överlagrande keramik
koncentrationen kan vara ett resultat av en rituell 
deponering i samband med eller efter en begrav
ning (jämför Lindholm zoo3:7Z-y4). Men i det

här fallet handlar det nog inte om en begravning. 
Gropen har, förutom sin form, ingenting som 
skulle kunna tyda på att det rör sig om en grav 
och inte heller fyndmaterialet eller dess placering 
stöder en sådan tolkning. Vidgar man perspekti
vet något så ser man att området domineras av 
en större hydda. Runt denna hittades flera kon
centrationer av keramik. I detta område hittades 
även koncentrationer med skärvsten som innehöll 
rikligt med keramik. Om man sätter koncentra
tionen med keramik och gropen i sitt rumsliga 
sammanhang handlar det snarare om depositio
ner av avfallsmaterial från den intilliggande hyd
dan än spåren av en begravning.

På området som låg längst i söder hittades en 
stensamling som när den undersöktes tolkades 
som ett stolphål. Anläggningen var cirka en meter 
i diameter och o,z5 meter djup. I ytan syntes den

X7012400

Graven ropen

• X 7012000Keramik-
koncentrationen

Stolphålet
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Figur 171. Så här såg »stolphålet« ut. Foto: Petra Nygård.

som en rund grå färgning med uppstickande ste
nar i kanten. Vid undersökningen visade det sig 
att stenarna bildade en skoning och att två fyll
ningar var synliga. Den övre fyllningen innehöll 
humusblandad sand och den undre bestod av ljus 
sand blandad med småsten.

Anläggningen ligger i ett område som tillhör 
den äldre fasen på Bjästamon och som är rela
tivt fattigt på fynd och skärvsten. Tittar man på 
kontexterna i omgivningen så kan man konsta
tera att norr om stolphålet finns en samling med 
anläggningar (kokgrop, härd och koncentrationer 
med skärvsten). I övrigt är närområdet fattigt på 
anläggningar.

Det är den anmärkningsvärda likheten med 
»stenschaktet« i graven som gör att denna 
anläggning kan diskuteras som grav. Både när det 
gäller stenmaterialet placering och storleken. Det 
är naturligtvis omöjligt att säga helt definitivt att 
det rör sig om en grav. Det som talar emot denna 
tolkning är att man inte noterade någon ned
gravning eller grop på platsen. Dock kan man i

skenet av den grav som vi hittade och undersökte 
hävda att denna anläggning är den av de gravlika 
anläggningarna som är den främsta kandidaten.

VAD SÄGER OSS GRAVEN?

Det är alltså troligt att graven har anlagts i 
boplatsens periferi och att begravningsritualer 
har utförts i flera steg. Än så länge är dock graven 
en unik företeelse. Man kan inte säga att den har 
någon exakt motsvarighet någon annanstans.

Man kan däremot säga att företeelserna såsom 
synligheten ovan mark, rödockran, markeringar 
av delar av kroppen samt tolkningar av ett avskilt 
gravområde, finns i någon form runt hela öst
ersjöregionen. Det verkar dock som gravar från 
vissa områden uppvisar flera likheter med Bjästa- 
graven än andra.

Gravar från det kamkeramiska området ver
kar ha mycket få drag gemensamt med graven 
på Bjästamon och för all del även med gropke- 
ramiska gravar. Det gropkeramiska gravskicket
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uppvisar likheter med Bjästagraven i en del fall 
men avviker i många. Detta har sin grund i den 
stora variationen hos de gropkeramiska gravarna. 
Varför finns det ändå så förhållandevis många lik
heter när det gäller så specifika drag som marke
ringar av huvud, bäcken och fot? Lösningen kan
ske finns i den baltiska regionen med gravfältet 
Zvejnieki. Då detta gravfält är väl kronologiskt 
indelat så kan man se att markeringarna av huvud 
fot och bäcken börjar i slutet av mellanneolitikum 
och att stridsyxgravarna med de döda lagda i 
hocker verkar följa direkt på denna period.

De gropkeramiska gravarna har inte kronolo
giskt indelats på samma sätt. Underlaget består 
till övervägande delen av äldre undersökningar 
och betydligt färre gravar på samma plats, vilket 
försvårar kronologiska tolkningar avsevärt. Date
ringar av gravar med I4C-metoden är inte vanligt. 
Det är möjligt att gropkeramiska gravar följer 
samma utveckling som fynden i Baltikum.

Man ska nog inte se det som ett gravskick som 
är specifikt för dessa regioner eller kulturer, utan 
snarare som en del av större strömningar i tiden. 
Den kontaktyta som Östersjön var utgjorde en 
naturlig grund för spridning av idéer och nya 
tänkesätt. Delar av de nya idéer, som i tidigare 
forskning kallas för stidsyxekultur, verkar även 
nå Bjästamon relativt snabbt. Graven kan sägas 
vara en del av en utveckling där hällkistan vid 
Lagmansören är nästa länk i kedjan. Om denna

utveckling är genomgripande för regionen kring 
Bjästamon eller är specifik för platsen går inte att 
säga idag. Graven på Bjästamon ger intrycket av 
att peka framåt i historien snarare än bakåt och 
verkar vara mera interregional än regional.

Stora trender och influenser i all ära men man 
kan också välja att se graven ur en annan synvin
kel. Gravar ger oss också, hur konstigt det än kan 
låta, en uppfattning om livet och föreställningar 
kring döden. De många komponenterna samt 
komplexiteten i uppbygganden i kombination 
med enkla och kraftfulla symboler, gör att grav
språket bör spegla en världsuppfattning med 
avancerade metafysiska föreställningar.

Man kan välja att se graven som en spegel 
där det vi ser i graven är en reflexion av livet och 
visa en idealbild hur detta skulle levas. Om man 
jämför boplatsens ordnade struktur med gravens 
pedantiska markeringar så finns det stora likhe
ter. På så sätt kan man se den ordnade graven är 
en spegling av boplatsen. På det sätt man levde, 
ordnade man också döden.

Vi kanske inte kan förstå den innersta 
meningen av markeringar och en komplex upp
byggnad i en grav, men det ger trots allt en glimt 
av en föreställning om livet och döden, som vi 
kan relatera till nästan fem tusen år senare. Det 
som berör mest är kanske omsorgen om de döda 
och tanken på hur många som levat och så få vi 
hittar.
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HARTS PÅ OLIKA SÄTT
Henrik Runeson

FÄRDIGTUGGADE TUGGUMMIN, HETA 
STENAR OCH RESTER PÅ SPETSAR

I stenåldersammanhang är harts, som skulle 
kunna kallas forntidens smältlim, i ganska liten 
grad utforskat. Hartsfynden från Bjästa fanns i 
tre sinsemellan olika sammanhang. Det som gör 
hartsen från Botniabanans lokaler särskilt intres
sant är att den framkom i flera former. Man kan 
säga att hartsfynden från Botniabanans lokaler 
i själva verket representerar olika steg i en och 
samma process.

Den vanligaste formen var harts i form av små 
klumpar, ibland med avtryck efter tänder. Lik
nande fynd har exempelvis påträffats vid Huseby 
Klev i Bohuslän (Hernek & Nordqvist 1995), 
Sävar i Västerbotten (Sandén 1996), Jättendal 
i Hälsingland (Holm 2006) och sporadiskt på 
andra platser.

En annan typ av harts, rester efter limning vid 
tången på stenredskap, tillhör inte vanligheterna 
bland de svenska stenåldersfynden. Exempel finns 
dock, som vid det mesolitiska Segebro i Skåne,

Sten med hartsbeläggning. 
Foto: Henrik Runeson.
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Figur 172. Den spjutspets som påträffades i ett rödockralager till graven på Bjästamon. 
Notera de svarta hartsresterna vid spetsens tånge. Foto: Henrik Runeson.

där en benspets hade egg av flintavslag som var 
fixerade med harts (Larsson 1982:63, 65). Ett 
liknande föremål kommer från det jämtländska 
Offerdal. Detta redskap har via hartsrester I4C- 
daterats till cirka 6 700 f.Kr. Även en skifferspets 
från Jättendals socken i Hälsingland daterades 
med hjälp av hartsrester, men denna gång till 
en betydligt senare period: cirka 2700 f.Kr. 
(Holm 2006:61). Internationellt uppmärksam
mades redan på 1950-talet harts på en mikrolit 
från det mesolitiska Starr Carr i England (Clark 
1954:166-167).

En tredje kategori av hartsfynd från B jästa är 
i skrivande stund tidigare okänd. Det rör sig om 
naturstenar, de flesta med tydliga tecken av att 
ha varit upphettade. På stenarna fanns en svart 
beläggning som i senare kemiska analyser visade 
sig bestå av harts. Hur detta material skall tolkas 
i förhållande till de övriga två typerna av harts
förekomster är huvudfrågan i denna artikel.

INTE BARA TUGGUMMI

Harts har under förhistorisk tid, och till viss del 
än idag, bevisligen brukats som lim men också 
som tätningsmedel. Harts har också av mesoli- 
tikums hantverkare och fram till nutidens samer 
använts för att framhäva ornament i benföremål.

Hartsklumparna med bitmärken, ofta kallade 
»tuggummin«, har fascinerat ett flertal forskare. 
När tandavtrycken har analyserats har det ofta 
visat sig att de individer som tuggat hartsen varit 
i yngre tonåren eller till och med barn. Detta har 
lett till att fynden gärna tolkats som just tuggum
min. Det finns också teorier om att hartsen har 
haft en medicinsk funktion. En annan förklaring 
till bitmärkena är att hartsen mjukats upp för att 
kunna användas som fästmedel eller tätning.

Harts från svensk stenålder har uppmärksam
mats i ett fåtal fall, framför allt efter undersök
ningarna vid Huseby klev på Orust, Bohuslän.
På denna mesolitiska boplats fanns mycket väl- 
bevarat organiskt material, bland annat stora 
mängder ben efter vitnosig delfin. Där fanns 
hartsklumpar med bitmärken, fragment som 
har tolkats som rester efter tätning, kanske som 
tätningsmedel för träbåtar, harts på en benspets, 
och i ett fall kunde man konstatera att hartsen 
suttit på toppen av en träpinne, antagligen för 
att kunna mjukas upp av värmen från en brasa 
(Hernek 8c Nordqvist 1995). Som jämförelse 
kan nämnas att nordamerikanska indianer har 
fört med sig stelnad harts på träpinnar färdiga 
att återuppvärmas för att användas som lim. 
Modernt uttryckt fungerar pinnen med harts som 
en limpistol (Sandelin 1998:24).
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Norrländska exempel på hartsfynd finns vid 
Sävar i Västerbotten där över ioo bitar harts, 
varav ett tjugotal »tuggummin«, påträffades när 
en boplatsvall från äldre bronsålder undersök
tes (Sandén 1996). Vid undersökningarna runt 
Lundfors i norra Västerbotten påträffades både 
ett »tuggummi« och en bipolär kvartskärna med 
hartsbeläggning. Detta tyder på att »kärnan« 
troligen använts som ett redskap (Broadbent 
1979:170-171). Vid undersökningar av en neoli- 
tisk boplats i norra Hälsingland påträffades harts 
både i form av »tuggummin« och som rester på 
en skifferspets. Hartsen har I4C-daterats till cirka 
2.700 f.Kr. (Holm 2.006).

VAD ÄR HARTS?

Harts består kemiskt sett av så kallade terpe- 
ner. Dessa finns naturligt i kåda liksom i fos- 
siliserad kåda, det vill säga bärnsten. Egentligen

är harts en produkt av kåda, exempelvis från 
gran eller tall. Men analyser på nordeuropeisk 
harts, exempelvis från Finland (Reunanen m.fl. 
I993:I79) och Tyskland (Heron m.fl. 1991:328) 
har i de allra flesta fall visat att det arkeologerna 
kallat harts, i själva verket utgjorts av björk- 
tjära. Enstaka exempel finns dock på harts som 
härrör från kåda. Björktjäran är till skillnad från 
exempelvis gran- och tallkåda inte möjlig att 
samla in direkt eftersom den är bunden i nävret. 
För att utvinna hartsen krävs en upphettnings- 
process (Johansson 1996).

Att tillverka björktjära kräver relativt höga 
temperaturer och inget syre får tillföras. I his
torisk tid har man använt sig av en metod som 
innebär att en nedgrävd järngryta täcks med 
ett durkslag av järnbleck som fylls till brädden 
av näver. Durkslaget täcks i sin tur av en tätt- 
slutande upp- och nedvänd järngryta varvid en 
eld tänds runtom denna. Vid upphettningen rin-

Figur 173. Tuggummin med tandavtryck där en bedömning om de tuggande personernas ålder kunnat 
göras. De övre bitarna bar tuggats av yngre barn medan de undre bar bitmärken från äldre barn och 
tonåringar. Från övre vänstra hörnet: F5955, F60S8, F7373 och F13216. Foto: Flenrik Runeson.
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ner björktjäran ned i den underliggande grytan 
(Nordisk Familjebok 1905). Under förhistorisk 
tid kan denna process ha använts med hjälp av 
keramiska kärl. Harts från björknäver finns dock 
som tidigare beskrivits också i mesolitiska sam
manhang där keramik inte förekommer. Detta 
innebär att man i tidigare skeden måste ha tillver
kat hartsen på ett annat sätt.

Vid undersökningar vid den kända bronsål- 
derslokalen Biskupin i Polen framkom gropar 
som kom att kallas »Pechgruber« (ungefär 
hartsgravar) vilka utgjordes av en tvådelad grop 
som förseglats och där man eldat runt om den 
övre gropen. Principen är inte helt olik de tradi
tionella tjärdalarna (Johansson 1996:19). Vid 
undersökningar i Östra Derome i Halland upp
täcktes två anläggningar som tolkats som troliga 
framställningsplatser för björktjära. Det rörde 
sig om gropar daterade till förromersk järnålder. 
Groparna innehöll bränd näver, i ett fall i form 
av en rulle. I den ena gropen framkom dessutom 
ett upp- och nedvänt keramikkärl (Nyqvist & 
Ullberg-Loh 1994:18).

Det är dock inte omöjligt att tillverkningen av 
harts skett på mycket enklare sätt. Man kan ha 
låtit en rulle av näver fatta eld varvid ett tunt 
lager kokande harts bildades. Hartsen kan sedan 
skrapas av och doppas i vatten. Hartsmassan 
kan senare ha tuggats i syfte att mjuka upp mate
rialet för att använda det som lim (Nyqvist & 
Ullberg-Loh 1994:19; Olofsson 1936; Streiffert 
1994:35;). J. D. Clark som beskrev den mesoli
tiska Starr Carr-boplatsen fann stora mängder 
tätt packade rullar av näver. Han såg dessa rullar 
som ett sätt att lagra nävern, som antogs ha varit 
råmaterial till harts. Hartsen i sin tur skulle ha 
behövts för att fästa pil- och spjutspetsar på skaft 
(Clark 1954:166-167).

Aveling, som studerat mesolitiska »häftmas- 
sor« kunde visa att björktjäran inte varit blandad 
med annat material (Aveling i998:i6zff; Nyström 
2004:16z). Annars har tidigare arkeologiska ana
lyser, varav en redan utfördes under 1800-talet 
på det estniska materialet från Kunda, visat att 
inblandning av grankåda och fett förekommit 
(Nyström 2004:163; Sarauw 1929:72-97).

Figur 174. Ett litet redskap av flinta med hartsrester vid en förmodad tånge. Foto: Pehr Lindholm.
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Tabell 29. Antalet fynd med harts från Bjästamon 
och Kornsjövägen.

Hartsfynd Bjästamon Kornsjövägen Totalt
Hartsklumpar 131 6 137

(varav 28 (varav 3
»tuggummin«) »tuggummin«)

Stenar med hartsrester 34 9 43
Redskap med 6 0 6
hartsrester

Totalt 171 15 186

Tabell 30. Hartsbitar med tandmärken.
Fnr Osteologisk anmärkning Ålder
2314 Troligen två framtänder + en hörntand, 

överkäke.

5955 Två kindtänder. En sexårstand + en 
premolar (bakre). Hartsen 14C-daterad till 
4215 ±45 BP (cirka 2700 f.Kr.).

7 år ±24 mån

6058 Båda framtänderna i underkäken. 
Mjölktänder.

5 år ±16 mån

6103 Två framtänder i överkäken.
Inget bottenmönster.

Barn eller vuxen

7373 Fyra bitmärken. Sexårs- och tolvårständer 
från över- och underkäken.

15 år ±36 mån

13216 Troligen en relativt ny P2. 12 år ±30 mån

Anledningen till att björktjära föredragits som 
fästmedel, framför harts framställd av kåda 
från barrträd, är sannolikt att björktjäran inte 
är så spröd. Björktjäran har en låg smältpunkt 
- runt 70 grader, vilket innebär att den är lätt att 
bearbeta (Nyström 2004:162), och björktjäran 
kan smältas och återanvändas ett flertal gånger 
(Johansson 1996). Den egenskapen spelar en 
avgörande roll för slutledningen i denna studie.

186 FYND AV OCH MED HARTS
VID BJÄSTAMON OCH KORNSJÖVÄGEN

Som tidigare nämndes fanns för undersökning
arna vid Bjästa en förhållandevis stor mängd 
hartsfragment och föremål med hartsbelägg
ning. Stenar med hartsbeläggning framkom på 
både Kornsjövägen och Bjästamon. Dessa fynds 
anspråkslösa karaktär, en svart beläggning på 
vanligtvis skörbrända naturstenar, gör att det är 
högst troligt att liknande föremål i själva verket

inte uppmärksammats vid tidigare arkeologiska 
undersökningar även om de hade funnits.

Klumparna av harts kunde se ut på olika sätt, 
vilket skulle kunna spegla att materialet haft 
flera skilda användningssätt. Av de 131 hartsbi
tarna på Bjästamon fanns det tandavtryck på 28 
stycken och på Kornsjövägen hade tre hartsklum
par bitmärken. Generellt sett var den typiska for
men för ett »tuggummi« mandelformat.

Andra undersökningar av tuggade bitar harts 
har visat att det ofta är barn eller ungdomar 
som tuggat (exempelvis Larsson 1982:74). Tand
avtrycken på hartsbitarna från Bjästamon har 
analyserats av osteolog Berit Sigvallius. På tio av 
fragmenten kunde tydliga tandavtryck konstate
ras varav fyra kunde ålderbestämmas. Det visade 
sig att det även här handlade om unga personer 
(från cirka 5-15 år, se tab. 30).

Nio fragment av hartsfynden var tätnings- 
massa med avtryck efter trä. Åtminstone sex 
föremål visade spår efter den harts som används 
till fästningen till skaftet. Fyra av dessa föremål 
var skifferspetsar, samtliga med tånge, tillhö
rande boplatsens äldre epok. Det sista redska
pet var ett svårbestämbart skärande redskap 
av flinta.

Riksantikvarieämbetet utförde kemiska under
sökningar av de beläggningar som noterats på 
stenar och spetsar (Analysrapport A-80). Miss
tankar fanns redan i fältarbetet om att det rörde 
sig om harts. Först gjordes analyser med hjälp 
av optiskt mikroskop och sedan bestämdes den 
kemiska sammansättningen med hjälp av ett 
svepelektronmikroskop utrustat med en enhet för 
mikroröntgenanalys (sem/eds). Dessutom gjordes 
en FTiR (Fouriertransformerad infrarröd spektro
skop!) där provets förmåga att absorbera infra
röd strålning undersöks. En kurva framställs som 
kan liknas vid ämnets »fingeravtryck«. Fyra fynd 
med harts från Bjästamon kom att undersökas på 
detta sätt1 enligt tabell 31.

Mikroröntgenanalysen visade att proverna 
hade en likartad sammansättning. Innehållet av 
aluminium och kisel var högre för de två skiffer
spetsarna vilket berodde på att sandkorn fanns i 
provet. Infrarödspektroskopi-analysen visade att

i Två skifferspetsar med hartsrester på tången (F1096 och Fl 109), en sten med svart beläggning 
(F1622) och ett »tuggummi« (F5955).
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Tabell 31. Resultat från mikroröntgenanalyser med svepelektronmikroskop, sä kallad SEM/EDS-analys. 
Provens kemiska sammansättning beskrivet i andelen grundämnen. Grundämnet väte kan inte påvisas 
med denna analysutrustning. Noteras bör att de höga andelarna aluminium (Al) och kisel (Si) för 
skifferspetsarna visar på inblandning av sandkorn (rapport i ATA, dnr 419-3583-2003).

Prov c O Na K Mg Cirka Al Si P Cl Ti Fe

Skifferspets 51,1 37,3 0,6 0,6 0,4 0,0 4,2 3,6 0,0 0,0 0,8 1,4

Skifferspets 58,1 37,5 0,3 0,4 0,0 0,2 0,8 1,9 0,0 0,2 0,0 0,6

Sten med harts 60,6 35,2 0,0 0,0 0,2 0,3 1,2 0,4 0,4 0,0 0,0 1,9

»Tuggummi« 58,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0

de fyra undersökta proverna hade en närmast 
identisk sammansättning. Alla prover härstam
made från kolväten från gruppen terpener det 
vill säga tjärprodukter eller kåda. Förutom de 
fyra föremålen gjordes också en analys av ett 
referensprov av nutida björktjära. Referensprovet 
visade vissa likheter, men var inte identisk med 
den kemiska sammansättningen för de övriga 
proverna. Nedbrytning av den mer än 4 000 år 
gamla hartsen, kan eventuellt förklara olikhe
terna (Rapport i ATA, dnr 419-3583-2003).

De tidigare beskrivna analyserna var av icke-för- 
störande karaktär, men det fanns också anled
ning att se om det organiska materialet i kon
texterna kunde '4C-dateras. Att absolut datera 
hartsen på de två skifferspetsarna skulle kunna 
ge tunga argument när det gäller spetskronologin 
på platsen och i regionen. På tre av de fyra före
målen från Bjästamon fanns så mycket organiskt 
material bevarat att en I4C-datering var möjlig 
att genomföra. Resultaten visade på en likartad 
ålder runt 2 700 f.Kr. Bjästamons dateringar lig-

4000,0

--------- F1662 sten med harts
i --------- F1096 spets med harts

Figur 175. Resultaten för infrarödspektroskopin (FTIR-analyserna) 
som undersöker provets organiska sammansättning (rapport i ATA, 
dnr 419-3583-2003).

rovDD narrs mea tuggmaricen 
F1109 spets med harts 
Referensprov nytillverkad björkharts
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Figur 176. Fragmentarisk spets med harts kring tången (F1096). Flartsen ,4C-daterades till cirka 2 700 f.Kr. 
Foto: Pehr Lindholm.

ger generellt mellan z 8oo och cirka z zoo f.Kr. 
Ett »tuggummi« från Kornsjövägen fick en 
senare datering, ungefär i zoo f.Kr.

Som jämförelse kan nämnas att en skifferspets 
och en bit tuggad harts daterades från Jättendals 
socken i Hälsingland, gav jämförbara värden 
med Bjästamon. Ett tuggummi från Sävar socken 
i Västerbotten har en jämförbar datering med 
Kornsjövägen (Sandén 1996).

SPRIDNINGSMÖNSTER

Boplatserna vid Bjästa har indelats i tre tidsepo
ker (se Runeson a denna volym): en äldre (cirka 
z 800-Z 600 f.Kr.), en så kallad »mellanfas« 
(Z600-Z400 f.Kr.) och slutligen en yngre fas 
(Z400-Z 100 f.Kr.).

Generellt ser det ut som om hartsfynden oftast 
tillhör den äldre bosättningen. Men antalet fynd 
från boplatsernas yngre partier är ändå många

och på Kornsjövägen är de flesta hartsbitarna från 
de områden som tillhör en yngre bosättning. Vid 
Bjästamon har hartsfynd och stenar med hartsbe-

Tabell 32. I4C-daterade hartsföremål från Bjästamon 
och Kornsjövägen. Dessutom resultaten från RAÄ 127 
i Jättendals socken, Hälsingland där en skiffer
spets med hartsbeläggning och ett »tuggummi« 
daterats i samband med projektet » Yngre stenålder i 
södra Norrlands kustland« (Holm 2006:147 fig. 52).

Lokal Pnr Lab-nr Material f.Kr.
Bjästamon F1096 Ua-26843 Harts,

skifferspets
2860-2570

F1622 Ua-26844 Harts, sten
med harts

2880-2660

F5955 Ua-26845 Harts, tuggad 2900-2690
Kornsjövägen F335 Ua-22183 Harts, tuggad 

»tuggkåda«
1300-1100

RAÄ 127,
Jättendals socken, 
Hälsingland

F81 Ua-12066 Skifferspets 
med harts

2890-2660

Ua-12064 Harts, tuggad 2860-2570
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Figur 177. Spridningen för hartsrelaterade föremål samt punkt- 
inmätta spetsar för Bjästamons västra del. Skala 1:1 500.

Undersökningsområde
Stenar med hartsbelägg

• Sten med hartsbelägg, punktinmätt
0 m Hartsfragment

0 0 Redskap med hartsbeläggning, från grävenhet
© Redskap med hartsbeläggning, punktinmätt

Anläggning

läggning samma dateringar, men inga stenar har 
påträffats i de områden som domineras av den så 
kallade mellanfasen, cirka z6oo till 2400 f.Kr. 
Två områden vid Bjästamon utmärker sig vad 
gäller antalet hartsfynd. Ett av dessa områden 
sammanfaller med den allmänt fyndrikaste delen

av Bjästamon: hus 1. Här fanns lämningarna 
efter ett litet runt mellanneolitiskt hus och ett 
större och yngre långhus. Det andra området 
som uppvisar många hartsfynd är Bjästamons 
västligaste del. I kronologiskt avseende tillhörde 
den största delen här en äldre fas.

Lokal Typ Äldre Mellan Yngre Blandad Totalt

Bjästamon Harts 36 12 15 69 132

Tugg-
gummi

7 1 4 16 28

Tätning 2 2 3 6 13

Sten 18 0 5 11 34

Redskap 5 0 0 0 5

Kornsjö- Harts 2 0 4 0 6

Tugg-
gummi

1 0 2 0 3

Sten 7 0 2 0 9

Tabell 33. Sannolika dateringar för de bartsrelate- 
rade fynden på Bjästamon och Kornsjövägen 
baserad på de kronologiska uppdelningarna som 
gjorts i de rumsliga analyserna för de två lokalerna. 
Äldre = Mellanneolitikum för Bjästamon 2 800-2 600 
f.Kr. Mellan = för Bjästamon 2 600-2400 f.Kr.,
Yngre = sen mellanneolitikum och tidig senneoli- 
tikum för Bjästamon och Kornsjövägen 2 400-2 100 
f.Kr. Blandad = från områden på Bjästamon där 
flera faser finns representerade, huvudsakligen från 
boplatsvallen A983.
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Figur 178. Spridningen för hartsrelaterade föremål samt punk- 
tinmätta spetsar för Bjästamons västligaste del. Skala 1:500.
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Undersökningsområde
■ Stenar med hartsbelägg

• Sten med hartsbelägg, punktinmätt
0 m Hartsfragment
0 Redskap med hartsbeläggning, punktinmätt
O Anläggning

En på ett mänskligt plan intressant aspekt 
är att fyra tuggummin med bitmärken visar 
personernas ålder. Två av hartsbitarna hade 
tuggats av barn (4-8 åringar) och två av äldre 
barn/tonåringar (10-18 åringar). Det visade sig 
att de två mindre barnen (eller möjligen ett och 
samma barn) befunnit sig inom ett välavgränsat, 
cirka 6x4 meter stort kulturlager, kanske en 
hydda, på Bjästamons västligaste del. Kan de 
små barnen ha suttit inomhus och tuggat? Ett 
äldre barn eller en yngre tonåring (cirka 10-14 
år) lämnade efter sig en tuggad hartsbit cirka 
tio meter söder därom i direkt anslutning till en 
samling brända ben och skörbränd sten. Ytter
ligare en individ (cirka 12-18 år) har lämnat 
ett tuggummi inne i hus 1, längst in i den del av 
huset som tolkats som förråd.

EN HYPOTES OM HARTS PÅ STENAR

Stenar med hartsbeläggning och »tuggummin« 
har en likartad rumslig spridning och de förefal
ler representera olika stadier i samma process 
vars slutliga avsikt var att fästa spetsar med mera 
till sina skaft. Vilket skede i en sådan process 
representerar då de hartsbemängda stenarna? 
Upphettade stenar kan ha använts vid utvin
ningen av björktjära, måhända som värmekälla 
i en lufttät grop. De få anläggningar som tolkats 
som framställningsplatser för björktjära/harts: 
Biskupins »pechgruber« och anläggningarna från 
Östra Derome innehöll inte uppvärmda stenar 
och i Bjästa påträffades inga anläggningar som 
kan jämföras med exempelvis »pechgruber«, 
men det kan naturligtvis tänkas att metoden att 
producera harts varit något annorlunda här, och
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Figur 179. Spridningen för h artsrelater ade föremål samt

»Tuggummi« X 7012080-j-
Stenar med hartsbeläggning
Sten med hartsbeläggning, punktinmätt
Övriga hartsfragment
Tätning?

punktinmätta spetsar för området kring och i boplatsvallen 
A983. Skala 1:200.

CD Anläggning
0 Pil och spjutspets, punktinmätt

att heta stenar ingått som en komponent i en lik
nande metod för utvinning av björktjära.

Bland de 34 stenarna finns ett fynd som emel
lertid tyder på något annat. På stenen (F1635) 
ligger hartsresterna i ett mönster med fyra eller 
fem mandelformade partier. Deras form överens
stämmer väl med de klumpar och tuggummin 
som hittats. Det tycks alltså som att den upp
hettade stenen använts för att smälta ned bitar 
av färdig »portionsförpackad« harts för att sen 
fästa redskap som pilar, spjut och kanske också 
knivar och skrapor vid sina skaft. Det har säkert 
varit ett praktiskt sätt att förvara hartsen, i små 
färdigtuggade bitar, klara att smältas ned och ha 
med sig på exempelvis jaktexpeditioner. Om ett 
nytt redskap behövde fästas på skaft, eller om 
gamla redskap skulle repareras, kan denna forn
tidens svar på limpistol ha ingått i det lilla »kit«

av nödvändigheter som man alltid bar med sig. 
Behövde hartsen mjukas upp eller smältas kunde 
man sedan lätt använda en upphettad sten som 
»stekhäll«.

Det måste rimligen vara så att stenar med 
harts finns på många förhistoriska boplatser men 
att de helt enkelt inte uppmärksammats tidigare. 
På Bjästamon grävdes över 18 ton skärvsten 
upp och med tanke på att bara 34 stenar med 
hartsbeläggning påträffades innebär det att man 
antagligen måste gräva upp och titta närmare på 
några tusen skärvstenar innan en hartsbemängd 
sten dyker upp i materialet. Förhoppningsvis 
dröjer det inte länge innan liknande fynd hittas 
från andra regioner och andra tidsperioder. Det 
är mycket möjligt att man då kan tolka de »klad- 
diga stenarna« på ett annat sätt, nya arkeolo
giska källmaterial ställer nya frågor.
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Figur 180. Sten med hartsbeläggning (F1635). Notera 
att hartsresterna ligger i fyra till fem koncentrationer. 
Dessa skulle mycket väl kunna vara spår efter att 
mindre klumpar smälts ned för att användas som 
fästmedel. Foto: Henrik Runeson.
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AG VIS ARE TILL 
rSER OCH HUS

Anna-Karin Lindqvist

BAKGRUND

Arkeologer verksamma inom norrländsk arkeo
logi har sedan länge betraktat den skörbrända 
stenen som en viktig artefakt och materialet 
har mätts, vägts och studerats på olika sätt. På 
undersökningen vid Kornsjövägen framkom 
stora mängder skörbränd sten. Därför fanns 
det anledning att testa en ny metod, som bland 
annat innebar en storleksindelning. Det var sär
skilt intressant eftersom det inte tidigare gjorts 
på en så stor yta. Studien tar fasta på såväl 
vikt- och storleksskillnader som horisontell och 
vertikal fördelning av den skörbrända stenen på 
boplatsen vid Kornsjövägen. Mig veterligen har 
inte sådana analyser tidigare publicerats, även 
om ansatser i den riktningen har gjorts av Lars 
Göran Spång (1986) i samband med skärvstens- 
vallarna i Norrlands inland. Även på Bjästamon 
var inslaget av skörbränd sten stort, särskilt i

Skörbränd sten på sand. 
Foto: Pehr Lindholm.
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anslutning till husen, men metoden som beskrivs 
nedan genomfördes endast vid Kornsjövägen. Vi 
ska nu se vad en noggrann dokumentation kan 
ge, men först något om den skörbrända stenens 
forskningshistoriska bakgrund.

VAD ÄR SKÖRBRÄND STEN?

När skörbränd sten berörs i forskningsarbeten 
om jakt- och fångstsamhällen görs det oftast 
indirekt genom den påtagliga förekomsten på 
boplatser och i olika typer av gropar (jämför till 
exempel Gustafson m.fl. 2005; Lundin 1992; 
Norberg 1996). Den terminologiska förvirringen 
är stor när det gäller såväl restprodukten skör
bränd sten som från vilken aktivitet stenarna 
kommer. Nära förknippad med den skörbrända 
stenen ligger diskussionen om vilka typer av akti
viteter som skapat fenomenet. Begreppet kokgrop 
har ofta använts på vitt skilda anläggningar och 
man har därför avgränsat termen till att gälla en 
grop med ett sammanhängande kollager i botten 
och ett därpå liggande lager av skörbränd sten 
(Bertilsson 1993; Lundin 1992; Narmo 2005).
I nordliga områden av Sverige och Norge tycks 
kokgropar förekomma företrädesvis under perio
den cirka 1000 f.Kr.-6oo e.Kr. Liknande resultat 
finns också från Mellannorrlands inland, även 
om kokgropar ibland tycks förekomma ända från 
mesolitikum och framåt (Norberg 1996). Grop
anläggningar från neolitikum och mesolitikum 
har dock oftast en heterogen fyllning med en 
blandning av kol, sot och skörbränd sten. Sådana 
gropfyllningar finns också under den period då 
rena kokgropar dominerar.

En efterföljande variant på den vanliga cirka 
en meter stora kokgropen, är jordugnar eller 
torkugnar vars dateringar koncentreras till yngre 
järnålder (Melander 1986; Narmo 2005). Jord- 
eller torkugnen är uppbyggd på samma sätt som 
kokgropen, men med betydligt större och tjock
are lager av skörbränd sten. Dessutom finns stora 
mängder skörbränd sten i jordugnens omgivande 
vallar. Denna typologiska sekvens verkar rimlig, 
men man frågar sig varför man inte oftare hittar 
kokgropar enligt definitionen på boplatser från 
neolitikum och äldre bronsålder? Faktum är att 
de gropar som undersöktes vid Kornsjövägen 
hade en heterogen fyllning av den äldre typen och

ingen är egentligen att beteckna som kokgrop om 
vi håller oss till definitionen.

Ett flertal kokgropar med intakt kollager 
under en packning av skörbränd sten har under
sökts i Ångermanland (i till exempel Gene, Gall- 
sätter m.fl.) men samtliga är daterade till yngre 
bronsålder och äldre järnålder. Därför tycks den 
tids bundna kokgropen inte vara något regionalt 
fenomen för till exempel övre Norrland och 
norra Norge. Om det rör sig om en mer eller 
mindre allmän förändring av groparnas karaktär 
bör också förklaringen till detta sökas på ett mer 
generellt plan. Kan det till exempel ha att göra 
med att man började använda spade i högre grad 
under yngre bronsålder och därför i högre grad 
anlade engångsgropar. Kanske kunde tömning 
och rensning av groparna göras mera effektivt, 
medan man tidigare använde samma grop om 
och om igen och då som resultat fick en mer om
rörd och heterogen fyllning i gropen.

En stor del av den skörbrända stenen som 
påträffas på boplatser, inklusive Kornsjövägen 
ligger inte i anläggningar, utan är utrensade, 
kringspridda och ibland medvetet anhopade i 
packningar. Det har i princip inte behandlats 
systematiskt tidigare, även om man på en del bo
platser inmätt och plottat ut förekomsterna (till 
exempel Nunez &C Uino 1998).

Begreppet koksten används också (till exem
pel Gustafson m.fl. 2005), men den ensidiga tolk
ning som ligger i ordet är missvisande särskilt 
när man studerar alla de olika aktiviteter som 
kan ge upphov till skörbränd sten. Skörbränd 
sten har naturligtvis inte bildats endast genom 
kokning av vätska i skinnsäck, skinnklädd grop, 
kokstock eller i trätråg, något som var självklart 
i en av de första uppsatserna om koksten av K. A. 
Gustawsson (1949).

Skörbränd sten, vilken är den här föresprå
kade termen, uppträder i litteraturen, på samma 
sätt som groparna, under flera olika beteckningar 
såsom skärvsten, skärvig sten, eldpåverkad 
sten, koksten, bränd sten, med flera. I ett par 
fall förekommer begreppet skärvsten i Riksan
tikvarieämbetets sakordslista (Bertilsson 1993), 
nämligen skärvstenshög och skärvstensförekomst. 
I Norrland är också begreppet skärvstensvall 
vanligt förekommande. Att prefixet skärvsten- 
valts i dessa fall hänger sannolikt ihop med den
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språkliga smidigheten jämfört med begreppet 
skörbränd sten som inte alls lika enkelt lånar sig 
till språkliga kombinationer. I Riksantikvarieäm
betets sakordsbeskrivningar framgår att man inte 
gör någon åtskillnad på begreppen skörbränd 
sten och skärvsten (Bertilsson 1993, jämför till 
exempel förklaringen av skärvstens förekomst). 
Begreppet skärvsten går naturligtvis att använda, 
men genom att sten kan bli skärvig på flera 
olika sätt som inte har med förhistorisk eller ens 
mänsklig aktivitet att göra, till exempel genom 
frostsprängning och senare tiders stenkrossning, 
blir det begreppet mindre precist. På grund av 
alla termer som använts i samband med skör
bränd sten har också försök gjorts att skapa helt 
nya. Ett av de mest intressanta är Phyllis Ander
sons (1992.) pyroliter. Men liksom i så många 
andra fall är det svårt att byta namn på redan 
etablerade begrepp.

Det finns också andra begrepp som knyter an 
till en speciell verksamhet, till exempel det norska 
bryggestein, som är särskilt vanlig på norska går
dar under yngre järnålder och medeltid. Termen 
syftar på kokning av vätska (vanligen öl) och 
förekom innan man fick tillgång till stora järn- 
kittlar (jämför Gustawsson 1949; Narmo 2005; 
Pilø 2005). Denna typ av våtkokning skapar 
stora kvantiteter skörbränd- och fragmenterad 
sten som deponeras i massiva högar eller i gropar 
av olika slag. Förutom kvantiteten blir avfallet 
också renare än motsvarande från värme-, pro
duktions- eller matlagningshärdar. De senare har 
stora inslag av sot, kol och annat avskräde.

Skörbränd sten är också ett vanligt inslag i den 
sedentära bebyggelsen som uppträder längs Mel- 
lannorrlands kust från Kristi födelse och framåt 
in i medeltiden. Faktum är att skörbränd sten i 
fyllningen till en av gravhögarna på Genesmon 
gav Evert Baudou (1968) idén om att gravfältet 
låg på en samtida boplats. I Gene förekommer 
ett brett register av olika typer av härdar och 
anläggningar som skapat skörbränd sten, bland 
annat jord- eller torkugnar, kokgropar, gropar 
med heterogen fyllning, bakhällar, ässjor, anlägg
ningar som använts vid bronsgjutning med flera 
(jämför Fredrikson 1991; Ramqvist 1983). Även 
rester efter våtkokning finns på de sedentära järn- 
åldersboplatserna i norra Ångermanland. I Gene 
påträffades även några enstaka depositioner av

rena skörbrända stenar utanför härdarna, sanno
likt efter våtkokning (Ramqvist 1983). Även vid 
den yngre järnåldersboplatsen på Arnäsbacken 
i norra Ångermanland fanns mängder av skör
bränd sten (Ramqvist 1998). Arnäsbacken är sär
skilt intressant med tanke på att den skörbrända 
stenen påträffades som fyllning i det övergivna, 
1,2 meter djupt nergrävda suterränghuset med 
datering till vendeltid. Tillsammans med annat 
avfall från boplatsen hade flera kubikmeter skör
bränd sten dumpats i huset. Dumpningen hade, 
av fynden att döma skett under vikingatid och 
sannolikt en bit in i medeltid.

För att försöka bringa reda i den mängd akti
viteter som kan tänkas skapa skörbränd sten 
(jämför Heibreen 2005; Norberg 1996), har jag 
valt att dela in aktiviteterna i fem huvudsakliga 
områden där skörbränd sten produceras: värme
hållning, matberedning, produktion, hygien och 
rituella aktiviteter.

AKTIVITETER SOM SKARAT 
SKÖRBRÄND STEN

Värmehållning

Enligt tidigare tolkningar (bland annat Spång 
1986) var upphettade stenar en viktig värme
källa på grund av stenens värmemagasinerande 
egenskaper. Genom upphettning tar stenarna åt 
sig värme och efter upphettning ger de långsamt 
ifrån sig värmestrålning i varierande grad. Hur 
effektivt värmen lagras och återförs beror bland 
annat på stenens storlek och kvalitet (Markström 
1996; Spång 1986). Ju större stenar som upp
värms desto längre tid avger stenen strålnings- 
värme. Efter upprepad användning försämras 
magasineringskapaciteten och när de till sist 
krackelerar och sönderfaller är de förverkade. 
Restprodukterna vid utrensning av de förbrukade 
stenarna och övrigt härdmaterial skapar måttliga 
mängder skörbränd sten, men sannolikt större 
fragment samt ett kol- och sotimpregnerat avfall.

Matberedning

Vi kan skilja på två huvudtyper av skörbränd
sten inom matlagningsområdet. Den ena bildas

vid torrkokning och den andra i samband med
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våtkokning. Det är också etnografiskt känt att ett 
mellanting förekommer, då vatten hälls ner i en 
grop med heta stenar. Genom övertäckning hålls 
vattenångan kvar i gropen och man får något 
som närmast liknar ångkokning (Heibreen 2005). 
Det är sannolikt ingen kronologisk skillnad mel
lan dessa, bara en funktionell.

Torrkokning sker enligt gängse arkeologiska 
tolkningar i eldstäder nergrävda i marken, i 
kokgropar, härdgropar, grophärdar, jordugnar, 
etcetera. Beteckningen på groparna varierar bero
ende på när de undersökts eller vilken lokal ter
minologi som varit rådande. Genom att lägga till 
exempel kött eller fisk direkt på de heta stenarna 
eller, mer sannolikt, inlindade i björknäver eller 
liknande, tillreds födan efter övertäckning med 
torv, effektivt och relativt snabbt. Ibland har det 
noterats att groparna ligger parvis där den ena 
varit fylld med kol, sot och en varierande mängd 
skörbränd sten, medan den intilliggande endast 
innehållit skörbränd sten och litet eller inget kol/ 
sot. Anläggningarna har tolkats så att den ena 
gropen använts för upphettning av stenarna som 
sedan överförts till den andra gropen där torr
kokning ägt rum. Förekomst av parvis liggande 
härdar är dock relativt ovanligt (utan att någon 
närmare analys är gjord). Vanligare är att härdar 
för torrkokning uppträder individuellt. I det fallet 
har uppvärmning och torrkokning skett i samma 
grop. I båda dessa fall kan stenarna användas 
så länge de anses vara funktionella, men förr 
eller senare blir de odugliga och krackelerar. Det 
utrensade materialet efter torrkokning blir mått
ligt till stort och troligen snarlikt avfallet från 
värmehärdar.

Vid våtkokning kan upphettning av sten ske 
i samma eller liknande gropar som vid torrkok
ning, men här lyfts stenarna ner i en vätskebe- 
hållare av till exempel skinn eller trä. När de upp
hettade stenarna läggs i vätskan sker en snabb 
avkylning och stenen utsätts för större påfrest
ningar och får därför en kortare användningstid. 
Metoden är sannolikt den mest stenkrävande, 
med stor omsättning av sten. Därtill är avfallet, 
det vill säga de skörbrända stenarna, betydligt 
renare än de som kommer direkt från värmehåll
ning och torrkokning.

En ytterligare, etnografiskt belagd och arkeo
logiskt tänkbar verksamhet är att torkning också

kan ha skett i liknande gropar (Melander 1986). 
Skillnaden mellan torkning och kokning är endast 
graden av värmeutveckling och intensitet samt 
att eventuella överbyggnader, ställningar och lik
nande kan ha använts i samband med torkningen 
av kött. De anläggningar som främst varit före
mål för arkeologiska tolkningar i detta avseende 
är järnålderns så kallade jordugnar. Det finns 
dock i dagsläget inget som direkt skulle peka ut 
jordugnarna som särskilda torkugnar. Deras ofta 
avsevärda storlek och innehåll av upp till drygt 
två kubikmeter skörbränd sten talar för att de 
varit ämnade för tillagning av betydligt större 
kvantiteter kött än vanliga kokgropar.

Produktion

En rad andra aktiviteter i samband med olika 
typer av produktion skapar också avfall i form 
av skörbrända stenar. Vid till exempel tranfram- 
ställning (Isaksson 1992; Gustavsson 1997:13!!; 
Tegengren 1965), torkning (Melander 1986; 
Tegengren 1965), tjärkokning (Tegengren 
1965), bronsgjutning och järnsmide (Ramqvist 
1983) med mera, har det både etnografiskt och 
arkeologiskt visats att man använt gropar med 
uppvärmda stenar. Andra högst tänkbara pro
duktionsaktiviteter som kan ha skapat skörbränd 
sten är till exempel läderproduktion, skid-, båt-, 
släd- och bågtillverkning, där böjning av trä med 
hjälp av hett vatten bör ha brukats.

Hygien

Tvättning och tvagning och kanske bastubad 
kan vara en underskattad orsak till uppkomsten 
av skörbränd sten. Om till exempel bastubad 
förekommit, bör det naturligtvis ha skapat stora 
mängder skörbränd sten.

Rituella aktiviteter

Inom den rituella sfären, såväl religiös som social, 
kan man tänka sig att skörbränd sten uppstått i 
samband med offermåltider, rituella bad, renings
processer, initieringsriter och andra ritualer. Det 
syns nödvändigtvis inte om till exempel en kok
grop är ämnad för lagning av rituella eller var
dagliga måltider.
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Sådana tolkningar måste alltid göras tillsammans 
med kontexten i övrigt. Ett exempel på detta är 
en packning av skörbränd sten som påträffades 
intill den senmesolitiska rödockragraven i Man- 
järv, Älvsby socken i Norrbotten (Liedgren 1993). 
Där skulle packningen kunna vara ett exempel 
på resterna av en rituell måltid i samband med 
gravläggningen. Men eftersom graven ligger på en 
boplats kan packningen lika gärna vara resterna 
av en vardagsaktivitet.

De jordbruksanknutna skärvstenshögarna från 
bronsålder och den äldsta järnåldern som är sär
skilt vanliga i östra Mellansverige, har diskuterats 
sedan slutet av 1800-talet (se till exempel Ander
son 199z, Sundberg 1999). Tidigt fanns såväl 
rent funktionella (profana) som rituella (sakrala) 
tolkningar. Det faktum att de inte sällan innehål
ler både brända människoben och konstruktions
detaljer som kantkedja, har fört in diskussionen 
på det sakrala området och fornlämningstypen 
har bland mycket annat tolkats som gravar eller 
kremeringsplatser. Under senare decennier, har 
skärvstenshögarnas symboliska och rituella bety
delser lyfts fram. Den postmoderna inriktningen 
har tagit fasta på skärvstenshögarnas arkeolo
giska kontext och gravfältsanknytning. Många 
olika förslag har framkastats om hur den skör
brända stenen uppkommit. En tolkning gör gäl
lande att det var ångan som uppstod när de heta 
stenarna mötte vattenbehållaren som var viktig i 
schamanistiska riter (Runcis 1999). Det förekom
mer också förslag att den skörbrända stenen inte 
är en restprodukt utan en avsiktlig framställd 
sprängning av stenen för att frigöra stenens inne
boende själ och kraft (Kaliff 1997).

Andra tolkningar går ut på att den skör
brända stenen uppkommer genom rituella 
reningsbad (Sundberg 1999). Nu är det trots allt 
vanligast att betrakta den skörbrända stenen som 
en restprodukt snarare än en meningsbärande 
artefakt. Sedan må den ha uppkommit efter 
rituella bad, tvagning eller annan, praktisk eller 
rituell verksamhet.

Skillnaden mellan jakt- och fångstsamhällen 
och bronsålderns bondesamhälle är att de sist
nämnda, särskilt i östra Mellansverige (Larsson 
1986), anhopar sina skörbrända stenar i skärv- 
stenshögens ordnade former. I högarna förekom
mer bland annat boplats- och verkstadsmaterial

och ibland även människoben och konstruktions
detaljer i form av kantkedjor och liknande. Inom 
jakt- och fångstsamhället har hittills ingen lik
nande ordning kunnat konstateras. Under senare 
tid har dock skärvstenshögar uppmärksammats 
på boplatser inom jakt- och fångstsamhällen från 
mellanneolitisk tid (Norberg 1999) och brons
ålder-äldre järnålder (Forsberg 1999; Gustavs
son 1986, 1997) i Fenno-Skandinavien. Även på 
boplatsen vid Kornsjövägen påträffades en skärv- 
stenshög (se nedan). Det finns ändå anledning att 
i dagsläget klart skilja dessa begreppsligt iden
tiska fornlämningstyper åt. I de få skärvstenshö
gar som undersökts inom jakt- och fångstmiljöer 
förekommer inte några konstruktionsdetaljer 
eller andra företeelser som för tankarna till den 
rituella sfären. De hittills undersökta har visat sig 
innehålla samma typ av material som förekom
mer på de samtida boplatserna. Detta tillsam
mans med andra iakttagelser av koncentrationer 
av skörbränd sten på undersökta boplatser i 
norrländska jakt- och fångstsamhällen gör det 
sannolikt att tolkningarna tills vidare bör läggas 
i den profana, funktionella sektorn. Men det ska 
på intet sätt negligeras att också jakt- och fångst
grupperna i norr utövade en religion som omfat
tade ceremonier och riter. Exempel på det ser vi 
till exempel i älghuvudstavarna och deras bärare 
i hällristningarna i Nämforsen och de plastiska 
djurhuvudskulpturerna från Finland. Till den 
religiösa sektorn får vi också räkna de skulpte
rade älghuvuden som bland annat har påträffats 
på Kornsjövägen och Bjästamon.

SKÖRBRÄND STEN VID 
KORNSJÖVÄGEN

Eftersom inte någon arkeologisk undersökning 
i den här storleksordningen tidigare insam
lat skörbränd sten på det sätt som skett vid 
Kornsjövägen, finns inga direkta jämförelser 
att referera till. Inom norrländsk arkeologi har 
dock metoden nyttjats i mindre skala sedan 
lång tid tillbaka, till exempel i Vuollerim-under- 
sökningen i Norrbotten (jämför även Liedgren 
1995a, 1996; Lindqvist 1990). Dessa erfarenhe
ter har visat att den skörbrända stenen faktiskt 
kan användas till mer än att endast vara en 
boplatsindikator.
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Följande problemområden har undersökts:
• Kommer de tätaste förekomsterna från boplat

sens hus eller finns det andra koncentrationer 
som inte har någon synlig koppling till husen.

• Den påträffade stenen är ett resultat av en 
verksamhet på platsen eller har stenen av olika 
skäl deponerats på den plats där de hittas. Om 
den skörbrända stenen flyttats till vissa ställen 
på boplatsen eller om den ligger på den plats 
där den blev till, så skapar det naturligtvis helt 
olika utgångspunkter för tolkningen av dess 
spridning.

• Kan man se någon skillnad mellan hus och 
ytor när det gäller stenens vertikala spridning. I 
regel grävdes boplatsen i fyra dokumentations- 
nivåer (Dn) om vardera fem centimeter och 
därigenom är det möjligt att konstatera verti
kala skillnader. Är det så att små skörbrända 
stenar förekommer på vissa nivåer, medan 
stora stenar uppträder på andra etcetera? Vad 
kan skillnaderna i så fall tänkas bero på?

• Kan den skörbrända stenen kan belysa om 
ett hus haft olika rum eller aktivitetsytor. En 
sådan analys kan ha ett metodiskt intresse, 
till exempel på fyndfattiga boplatser eller på 
boplatser som använts under kort tid. Slut
ligen kan det vara intressant att analysera 
skillnaderna i den skörbrända stenens före
komst i husen jämfört med aktivitetsytor 
utanför husen.

Insamlingsstrategi

Materialet delades in i tre storleksgrupper utifrån 
erfarenhetsmässiga grunder, då en normalstor 
skörbränd sten brukar vara cirka fem till tio cen
timeter stor. För att med säkerhet kunna skilja ut 
de riktigt små stenarna sattes gränsen för stora 
stenar vid sex centimeter och vi använde följande 
intervall: stora stenar större än sex centimeter, 
medelstora stenar tre till sex centimeter och 
små stenar mindre än tre centimeter. I studien

Figur 181. Fördelningen av skörbränd sten, totalt på hela undersökningsområdet. Skala 1:800.
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ingick endast skörbränd sten från de handgrävda 
ytorna, mindre anläggningar undantagna. I några 
fall kan de övre skikten av anläggningar ha med-

Medium

Figur 182. Storleksfördelningen av 7271 kilogram 
skörbränd sten på hela boplatsen (Dn 1-4). Värdena 
anger antal kilo per storleksenhet.

tagits på grund av att de inte kunnat avgränsas i 
de ytligare nivåerna. Vid insamlingen användes 
hinkar där locken försetts med hål motsvarande 
de olika storlekarna.

I stället för den vanliga mätningen av volym 
har vi istället använt stenarnas vikt, det ger ett 
bättre underlag för jämförelser och säger mer 
om de arbetsinsatser som dåtidens människor 
hade att utföra. Vid jämförelser med andra 
boplatser, där skörbränd sten vanligen uppmäts 
i liter har ett omräkningsindex på 1,7 använts. 
Det värdet framkom genom ett antal beräk
ningar på stenmaterialet från Kornsjövägen.
Ett större beräkningsunderlag har genomförts 
i Vuollerim-materialet av Loeffler (1998:5 8ff). 
Där framkom ett medelvärde där en liter mot
svarade cirka 1,6 kilogram skörbränd sten. 
Någon exakt överensstämmelse går naturligtvis 
inte att få, men omräkningen gör det ändå möj
ligt att jämföra mängden skörbränd sten från 
olika boplatser.

Små stenar 
(kg/m2)

• 0,1-0,6
• 0,7-1,5 
® 1,6-2,8 
© 2,9-5,2
• 5,3-14,8

r~^~i

^ , B

Figur 183. Fördelningen av små skörbrända stenar på hela undersökningsområdet. Skala 1:800.
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Figur 184. Fördelningen av mellanstora skörbrända stenar på bela undersökningsområdet. Skala 1:800.

Rumsliga analyser

Hela boplatsen avseende mängder
Vid Kornsjövägen gjordes en noggrann dokumen
tation av skörbränd sten i totalt 961 kvadrat
meterrutor, det vill säga i alla handgrävda ytor. 
Sammanlagt vägdes och storleksbedömdes 
närmare åtta ton skörbränd sten. I normalfallet 
är mängden också separerade i fyra dokumenta- 
tionsnivåer (Dn), men i ett par fall ända upp till 
åtta nivåer, såsom i hus 1. Den mängd sten som 
förekommer i Dn 5-8 har inte medtagits i de 
översiktliga rumsliga analyserna.

Följande analyser omfattar således 7 271 kilo
gram skörbränd sten från Dn 1-4. I genomsnitt 
fanns 7,6 kilogram skörbränd sten per kvadrat
meter, men det är egentligen intetsägande efter
som huvuddelen av all skörbränd sten påträffades 
i husen, i en skärvstenshög, samt i härdar och 
andra koncentrationer. Som framgår av figur 181 
finns två större koncentrationer i anslutning till 
hus i och i hus 6. Därtill fanns mindre koncen

trationer i hus 2, 3, 4 och 5. Den skörbrända ste
nens förekomst är tydligt förknippad med husen.

Hela boplatsen avseende stenstorlek
Innan de enskilda ytorna och husen behandlas 
ska vi se hur den skörbrända stenen fördelar sig 
totalt sett över hela det undersökta boplatsom
rådet med avseende på storlek och dokumen- 
tationsnivå. Över den analyserade ytan (961 
kvadratmeter) fördelade sig de olika storlekarna 
viktsmässigt enligt figur 181.

Som fördelningen visar var valet av måttsav- 
gränsningar rimligt (fig. 182). Spridningen visar 
något som liknar en statistisk normalfördelning. 
Därför blir eventuella avvikelser i den rumsliga 
spridningen intressanta anomalier som bör kunna 
ha reella orsaker.

På figur 183-185 har de olika storleksklas- 
serna små, mellan och stora skörbrända stenar 
markerats på kartan. Här framgår bland annat 
att de små stenarna framför allt koncentrerar sig i

286



Figur 185. Fördelningen av stora skörbrända stenar på hela undersökningsområdet. Skala 1:800.

och vid hus i och 6 och i viss mån i hus 4 och 5. 
Detta är en indikation på att dessa hus och ytor 
haft ett upprepat och tämligen intensivt bruk av 
att värma stenar. Samma förhållande märks inte 
alls i till exempel hus z och hus 3 och inte heller i 
den västra delen av yta C.

Hela boplatsen avseende fördelning 
per dokumentationsnivå (Dn 1-4)
Den skörbrända stenen var relativt jämnt för
delad med avseende på djup, men förekom som 
mest i Dn 3, det vill säga cirka 15 centimeter 
under markytan (fig. 186). Tittar man på stor
lekarnas fördelning i de olika lagren kan en 
intressant avvikelse noteras, nämligen att de små 
stenarna har sitt maximum i Dn 1 och minskar 
kontinuerligt i mängd ju djupare man kommer, 
medan såväl medelstora som stora stenar når sitt 
maximum i Dn 3 (fig. 187).

Hur det ska tolkas kan naturligtvis diskute
ras, men en tänkbar förklaring är att man under

boplatsens yngre skeden återanvänt gamla, redan 
skörbrända stenar, som tidigare utsatts för kraftig 
eldpåverkan. En eventuell felkälla i detta fall kan 
vara att ytligt liggande, redan skörbrända och 
krackelerade stenar, i större grad kan ha utsatts 
för frostsprängning.

SKÖRBRÄND STEN I HUSGRUNDERNA

Här ska en jämförelse göras mellan de två typer 
av huslämningar som påträffats på boplatsen vid 
Kornsjövägen. Två rektangulära byggnader har 
konstaterats, hus 1 och hus 4, men det har san
nolikt funnits minst ytterligare två rektangulära 
hus, hus 3 och 5 (se fig. 181). De sistnämnda är 
dock inte möjliga att bearbeta utiHån förekomst 
av skörbränd sten på grund av att 3e inte under
sökts fullständigt. Förutom rektangulära hus har 
även runda hus påträffats av vilka hus z framstår 
som särskilt tydligt, medan hus 6 och 7 är något 
osäkra. Hus 6 och hus z analyseras nedan utifrån 
förekomsterna av skörbränd sten.
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Dn 4 Dn 3 Dn 2 Dn 1

Figur 186. Skörbränd sten i kilogram per dokumenta- 
tionsnivå (Dn 1-4).

Samtliga förekomster av skörbränd sten som regi
strerats i och i direkt anslutning till husen finns 
förtecknad i tabell i, där såväl stenstorlek som 
nivåtillhörighet framgår. Den största mängden 
skörbränd sten fanns i hus i, med drygt 1300 kilo
gram och då huset beräknas ha varit cirka no 
kvadratmeter stort blir medelvikten 12,3 kilogram 
per kvadratmeter. Utslaget per ytenhet fanns den 
största koncentrationen i det runda (sannolika) 
hus 6, där det i genomsnitt fanns nästan 30 kilo
gram per kvadratmeter. Det kan jämföras med 
hus 2, där endast 11,5 kilogram per kvadratme
ter påträffades. Här är således två likartade hus 
med helt olika mängder skörbränd sten. Minst 
skörbränd sten per kvadratmeter, knappa tio kilo
gram, fanns i det rektangulära hus 4.

Figur 188. Den skörbrända stenens storleksfördel- 
ning i kilogram på olika nivåer (Dn) i hus 1.

Figur 187. Vikten i kilogram på alla bandgrävda 
ytor samt hur stora, medelstora och små skörbrända 
stenar fördelade sig per dokumentationsnivå (Dn).

Tabell 34. Viktfördelningen av den skörbrända stenen 
vid Kornsjövägen, relaterade till husgrunder, sten
storlek och skikt (Dn), alla mått i kilogram. Till höger 
är den genomsnittliga vikten per kvadratmeter noterad 
för varje stenstorlek samt totalt.

Hus 1 (110 m2)

Storlek Dn 4 Dn 3 Dn 2 Dn 1 Totalt Kg/m2

Små 40 62,4 87,3 109,5 299,2 2,7

Medium 118,6 191,2 180,3 188,3 678,4 6,2

Stora 54,6 98,9 111,8 111,5 376,8 3,4

Summa 213,2 352,5 379,4 409,3 1354,4 12,3

Hus 6 (29 m2)

Storlek Dn 4 Dn 3 Dn 2 Dn 1 Totalt Kg/m2

Små 54 53,7 46 34,6 188,3 6,5

Medium 173,6 92,9 92,9 53 412,4 14,2

Stora 91,6 109,5 41,9 20,7 263,7 9,1

Summa 319,2 256,1 180,8 108,3 864,4 29,8

Hus 2 (30 m2)

Storlek Dn 4 Dn 3 Dn 2 Dn 1 Totalt Kg/m2

Små 28,5 11,5 16,7 8,4 65,1 2,2

Medium 93,4 38,4 40,2 20,9 192,9 6,4

Stora 47,6 17 13,5 8,9 87 2,9

11,5Summa 169,5 66,9 70,4 38,2 345

Hus 4 (88 m2)

Storlek Dn 4 Dn 3 Dn 2 Dn 1 Totalt Kg/m2

Små 42,1 49,2 36,8 28,7 156,8 1,8

Medium 152 127 70,4 55,2 404,6 4,6

Stora 126,2 74,9 31,2 23,7 256 2,9

Summa 320,3 251,1 138,4 107,6 817,4 9,3
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De rektangulära husen

Hus 1

Inom yta A framkom mer eller mindre välbeva- 
rade rester av tre hus (hus i, 3 och 5, se fig. 181). 
I hus i och strax öster där om, fanns spår av 
ytterligare två byggnader. Det har inte varit 
möjligt att helt klargöra alla detaljer i om- och 
tillbyggnader på platsen men minst två hus tycks 
förekomma i och i anslutning till hus x. När det 
gäller hus 5, som förstörts i samband med byg
gandet av landsvägen, kunde endast en del av 
husets norra vall undersökas. Hus 3, längst i 
öster, har inte heller undersökts fullständigt.

I och i direkt anslutning till hus 1 klassificera
des sammanlagt 1 354 kilogram skörbränd sten 
på no kvadratmeter. I genomsnitt fanns 12,3 
kilogram skörbränd sten per kvadratmeter. Vad 
som skiljer den här husgrunden från de övriga är 
att den skörbrända stenen avtar ju djupare man 
kommer (fig. 188). Även om de stora och medel
stora stenarna är relativt jämnt fördelade i de tre 
övre lagren Dn 1-3, avtar de tydligt i Dn 4. I de 
andra husgrunderna är det tvärtom en markant 
ökning ned mot botten.

När det gäller de små skörbrända stenarna 
sker en regelbunden avtrappning från cirka no 
kilogram i Dn 1 till endast 40 kilogram i Dn 4. 
Det är intressant att notera att fördelningen när 
det gäller de små skörbrända stenarna följer 
samma trend som boplatsen som helhet (jämför 
fig. 187), men i hus 1 är minskningen mer mar
kant. I hus i, som nedgrävdes till Dn 8, märktes 
en tydlig minskning i de nedre nivåerna (Dn 5-8), 
här fanns mycket lite skörbränd sten.

När det gäller rumslig fördelning av skör
bränd sten i hus 1 koncentrerar den sig framför

Figur 189. Fördelning av skörbränd sten i 
och i direkt anslutning till hus 1.

Figur 190. Den skörbrända stenens storleksfördelning i 
kilogram på olika nivåer (Dn) i hus 4.

allt till husets centrala delar (fig. 189). Smärre 
koncentrationer kan iakttas i respektive gavel
parti där den västra kan bestå av utstädat mate
rial. Den centrala ansamlingen kan sannolikt 
härledas till den matlagning och värmehållning 
som skett i huset. Spridningen skiljer sig från 
andra boplatsvallar som undersökts under senare 
decennier.

Hus 4

Hus 4 var i storlek och form jämförbart med hus 
i. I genomsnitt påträffades ungefär lika mycket 
skörbränd sten i hus 4 som i hus 1, det vill säga 
drygt 12 kilogram per kvadratmeter (tab. 34). 
Men i hus 4 är fördelningen av den skörbrända 
stenen omvänd (fig. 190). Mest sten registrerades 
i det understa lagret
där sammanlagt 3 20 skörbränd sten kg/m*
kilogram påträf- H 0,1-5,0 ■ 25,1-30,0

EH 5,1-10,0 ■ 30,1-35,0

Figur 191. Fördelning av skörbränd sten i 
och i direkt anslutning till hus 4.
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fades, mest medelstora och stora stenar. De stora 
stenarnas vikt ökade kraftigt i det understa lag
ret. Det kan också noteras att den sammanlagda 
vikten av små skörbrända stenar i Dn i och Dn z 
faktiskt är större än mängden stora stenar.

Den rumsliga fördelningen av skörbränd sten 
i hus 4 påminner i hög grad om förhållandena 
i hus i (fig. 191). Stenen är koncentrerad kring 
centralhärden med den skillnaden att en större 
koncentration också finns i mitten av husgrun
dens norra långsida. Denna förtätning hänger 
dock ihop med en särskilt tydlig deposition av 
skörbränd sten, ursprungligen sannolikt direkt 
utanför huset. Det finns även smärre koncentra
tioner i husets respektive gavelområden. De båda 
rektangulära husen, hus 1 och hus 4, uppvisar 
således närmast identiska spridningar av skör
bränd sten, vilket också gäller vikt per ytenhet.

Resterna av vallen som låg strax öster om 
hus i och som tolkats som hus 5, är trots att den 
inte ingår i jämförelsen mellan de olika husen, väl 
värd att nämnas i sammanhanget. Vallens upp
byggnad liknade den i hus 1 med den skillnaden 
att mängden skörbränd sten var betydligt större. 
Inom de 17 kvadratmeter som undersöktes i och 
i anslutning till vallen påträffades 360 kilogram 
skörbränd sten, vilket blir 21,z kilogram i medel
tal per kvadratmeter. Längs sex meter i vallens 
centrum uppmättes totalt zio kilogram, det 
vill säga 3 5 kilogram per kvadratmeter i medel
tal. Det utgör den största koncentrationen av 
skörbränd sten inom boplatsen överhuvudtaget, 
skärvstenshögen Si undantagen. Förutom skör
bränd sten var koncentrationen av fynd till vallen 
betydligt större än i jämförelse med hus 1 och 4.

De runda husen

Hus 2
Hus z har betydligt mindre mängd skörbränd 
sten än hus 6. I hus z förekom i medeltal 17,2 
kilogram per kvadratmeter. I övrigt är fördel
ningen per Dn likartad och som i hus 6 och det 
rektangulära hus 4, ökar den skörbrända stenen 
med djupet (fig. 19z). I Dn 4 fanns knappt 170 
kilogram, med en övervägande del medelstora 
stenar. Det kan noteras att den totala vikten i Dn 
i och Dn z var större för de små skörbrända ste
narna än de stora.

^ Medium

Figur 192. Den skörbrända stenens storleksfördelning i 
kilogram på olika nivåer (Dn) i bus 2.

200

Figur 193. Den skörbrända stenens storleksfördelning i 
kilogram på olika nivåer (Dn) i hus 6.

Hus 6
Hus 6 ligger tillsammans med hus z och ytterli
gare ett liknande hus (alternativt aktivitetsyta) på 
platån direkt söder om landsvägen.

Bland alla koncentrationer med skörbränd 
sten, (anläggning Si och vallen i hus 5 undan
tagna), fanns den största ansamlingen skörbränd 
sten per kvadratmeter här. Cirka 30 kilogram 
per kvadratmeter uppmättes i genomsnitt i hus 
6 (tab. 34). Det är nästan dubbelt så mycket 
jämfört med hus z. Mängden medelstora stenar 
ökar dessutom cirka tre gånger från Dn 1-4 (fig. 
193). Stora stenar förekommer mest i Dn 3, men 
också relativt frekvent i Dn 4.1 de två översta
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Figur 194. Anläggning Sl, under finputsning av Johan 
Hägg. Större delen av anläggningen schaktades med 
maskin innan det stod klart att det var en separat 
anläggning. Överlagringen från den stora överlag
ringen inom yta C:s västra del syns tydligt till höger i 
bild. Foto från nordväst av Anna-Karin Lindqvist.

Tabell. 55. Den skörbrända stenen på västra delen av 
yta C per dokumentationsnivå (Dn 1-4) samt avseende 
stenarnas storlek. Alla mått i kilogram.
Aktivitetsyta vid S1 (199 m2)

Storlek Dn 4 Dn 3 Dn 2 Dn 1 Totalt Kg/m2
Små 1,2 6,7 10,5 71,5 89,9 0,4

Medium 6,3 31,7 51,1 180 269,1 1,4

Stora 10,6 34,9 25,5 73,5 144,5 0,7

Summa 18,1 73,3 87,1 325 503,5 2,5

Figur 195. Den skörbrända stenens storleksfördel- 
ning i kilogram på olika nivåer (Dn), på västra delen 
av yta C, runt skärvstenshögen SI.

dokumentationsnivåerna är de stora stenarna mer 
sällsynta. Den sammanlagda vikten för små skör
brända stenar i Dn i och Dn 2 är även här större 
än för stora stenar.

ANLÄGGNINGAR MED SKÖRBRÄND 
STEN UTANFÖR HUSEN

Inga hus konstaterades i den västra delen av 
yta C trots att stora delar av ytan handgrävdes. 
Här påträffades dock några anmärkningsvärda 
anläggningar med mycket skörbränd sten. Det 
gäller till exempel en anläggning (Si) som enligt 
mellansvensk terminologi närmast är att beteckna 
som en skärvstenshög (jämför fig. 181). Sådana 
anläggningar har under senare år i allt högre grad 
uppmärksammats i nordliga jakt- och fångst
miljöer (till exempel Forsberg 1999; Norberg 
1999), även om de ännu inte påträffats i samma 
utsträckning som i östra Mellansverige (till exem
pel Kaliff 1994; Wigren 1987).

Skärvstenshög Si på Kornsjövägen var tre 
meter i diameter och 0,55 meter hög och täckt 
av ett jordlager (fig. 194). Si upptäcktes inte för
rän en maskingrävd profil drogs genom området 
och av den anledningen kunde inte den exakta 
mängden skörbränd sten mätas. Den utgjordes 
till cirka 90 procent av skörbrända stenar. För 
jämförelsens skull kan nämnas att en skärvstens
hög av Si:s storlek i genomsnitt innehåller cirka 
270 kilogram skörbränd sten per kvadratmeter, 
det vill säga helt andra mängder än som annars 
är vanligt på boplatsen. Siffran är dock jämför
bar med de mängder som påträffats i vallpar
tierna i inlandets skärvstensvallar (se nedan).
I Si påträffades ett retuscherat flintavslag, ett 
stycke mörkt grå yxflinta. Ytterligare en bit av 
yxflinta påträffades strax söder om Si. Enstaka 
brända ben och avslag i flinta förekom tillsam
mans med mycket sot och kol.

Ytterligare ett antal koncentrationer av skör
bränd sten, som storleksmässigt inte nådde upp 
till Si:s storlek påträffades. Storleken på dessa 
anläggningar varierade.

För att jämföra fragmenteringsgraden samt 
spridningen av skörbränd sten på denna yta med 
spridningen i husen ovan kan noteras att det på 
den västra delen av yta C förekom betydligt min
dre skörbränd sten per kvadratmeter. På de 199
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kvadratmeter som undersöktes framkom 503,5 
kilogram skörbränd sten (tab. 35), vilket blir 
cirka 2,5 kilogram per kvadratmeter utslaget på 
hela ytan, det vill säga betydligt mindre än i och 
kring husen där siffrorna som nämnts ovan ligger 
mellan cirka 12 och 30 kilogram per kvadratme
ter. Påtagligt små mängder förekom av de minsta 
stenarna, utom i Dn 1, där de viktsmässigt var 
jämförbara med de stora stenarna (fig. 195).

JÄMFÖRELSER MED ANDRA HUS 
OCH ANLÄGGNINGAR

Det stora huset på Bjästamon hade ackumulatio
ner av skörbränd sten längs vägglinjerna. San
nolikt har stenarna lagt upp mot väggen under 
husets brukningstid. Den vida form som vallarna 
fått efter husets övergivande antas bero på att 
väggarna med tiden rasat samman och inte längre 
fungerat som stöd för den skörbrända stenen 
(Holback denna volym).

På den tidigneolitiska och kustnära boplatsen 
vid Vuollerim, Jokkmokk socken i Norrbotten 
har en boplatsvall, Norpan 2 totalundersökts 
(Loeffler 1998, 1999). Huset är ovanligt väl- 
bevarat och det har varit möjligt att skilja ut 
den hårdpackade golvytan samt den omgivande 
vallen och hur dess material rasat in och täckt 
golvytan med ett 10-47 centimeter tjockt lager. 
Själva golvytan var 2-12 centimeter tjock och 
innehöll i genomsnitt cirka åtta kilogram skör
bränd sten per kvadratmeter (exklusive inrasat 
vallmaterial och stenforekomster i anläggningar). 
Intressesant var att vallen i genomsnitt innehöll 
samma mängd skörbränd sten som i golvytan. 
Spridningen av den skörbrända stenen koncen
trerades tydligt till tre delar av huset där härdar 
eller liknande anläggningar förekom. Ett mönster 
som påtagligt påminner om hus 1 och hus 4 vid 
Kornsjövägen.

Som exempel på ett sätt att använda den skör
brända stenen kan en finsk studie från Kuorik- 
kikangas i finska Lappland nämnas. De enskilda 
skörbrända stenarnas position har där mätts 
in och överraskande nog tycks stenarnas läge 
direkt återspegla husets form och de två härdar
nas placering. Några koncentrationer låg också 
direkt utanför huset. Den noggranna karteringen 
av de skörbrända stenarnas läge visar hur den

förbrukade stenen dels städats undan mot väg
garna inne i huset, dels hur man uppenbarligen 
haft ett antal storstädningar där stenen dumpats 
på ett par platser utanför huset (Nunez & Uino 
1998:136). Bilden är i själva verket inte alls olik 
spridningen i de rektangulära husen 1 och 4 vid 
Kornsjövägen, även om redovisningsmetoderna 
är helt olika. Norrlands hittills äldsta kända 
boplatsvall (cirka 5000 f.Kr.) i Alträsk, Överluleå 
socken i Norrbotten har delundersökts (Halén 
1994:38ff). Där påträffades på den, drygt 15 kva
dratmeter undersökta ytan i genomsnitt endast 
drygt tre kilogram skörbränd sten per kvadratme
ter. Ungefär lika stor del av den undersökta ytan 
omfattar vallen respektive golvytan.

På den kustbundna boplatsen i Fattenborg, 
Töre socken i Norrbotten (Liedgren 1994, 1995b; 
Klang 1994, 2000), har delar av en boplatsvall 
undersökts från senneolitikum-äldre bronsålder 
(cirka 2000-1 500 f.Kr.). Där uppträder den 
skörbrända stenen främst i anläggningens vallar, 
med som mest 30 kilogram per kvadratmeter, 
men i genomsnitt fanns endast cirka tio kilogram 
per kvadratmeter i husgrundens vall. Inne i hus
grunden är den genomsnittliga mängden ungefär 
hälften, cirka fem kilogram per kvadratmeter.

Som en avslutande jämförelse till fördelningen 
och mängden skörbränd sten måste också skärv- 
stensvallarna i Ångermanlands och Västerbottens 
inland nämnas (Lundberg 1997; Spång 1986). I 
skärvstensvallen vid Sandsjön (RAÄ nr 277 i 
Sorsele socken), uppmättes i medeltal cirka 80 
kilogram skörbränd sten per kvadratmeter i 
husets golvplan och i vallarna upp till 250 kilo
gram per kvadratmeter. Här är det dock inte som 
i exemplet Vuollerim att de 80 kilogram från golv
området endast omfattar själva golvnivån. Siff
rorna omfattar i det här fallet även material (från 
den över golvytan) inrasade vallen. Liknande 
siffror återkommer i de flesta av skärvstensval- 
larna (jämför Spång 1986). Även om mängden 
skörbränd sten kan variera finns det avsevärt 
mycket mer skörbränd sten i skärvstensvallarna 
än på boplatsen vid Kornsjövägen och andra 
kända kustbundna eller kustnära boplatsvallar. 
Det är värt att notera att det i skärvstensvallarnas 
inre (golvplan/aktivitetsyta) förekommer stora 
mängder med skörbränd sten, vilket till stor del 
beror på att material rasat in från vallarna efter
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husets övergivande. Samma sak illustreras på en 
delundersökt boplatsvall i boplatskomplexet vid 
Kemiälvens mynningsområde, Kavonkangas, Ter
vola i finska Lappland (Kankaanpää zooz).

I Finland tycks mängden skörbränd sten i hus 
variera regionalt (Pesonen zooz). Även om man 
sällan analyserar den skörbrända stenens spridning 
och mängd över större ytor framgår det att det är 
vanligt förekommande med skörbränd sten, men 
att mängderna inte når upp till skärvstensvallarna 
i inre Norrland. Dessutom antyds i litteraturen 
(Pesonen zooz:z8f) att förekomsten av skörbränd 
sten i allmänhet uppvisar regionala skillnader. I 
området kring Saima i sydöstra Finland hittas väl
digt lite skörbränd sten på boplatserna.

SLUTSATSER

Det är tydligt att de större koncentrationerna av 
skörbränd sten kan knytas till boplatsens byggna
der. Det kan dessutom konstateras att de största 
koncentrationerna, eftersom de ligger i husen, 
inte är förflyttade eller i alla fall inte flyttade sär
skilt långt. Möjligen har en del kastats utanför 
husen medan en del förts mot husets gavlar. Det 
betyder i princip att fördelningen av skörbränd 
sten inte bara är en allmän boplatsindikator utan 
att de största koncentrationerna också indikerar 
byggnader. De finns naturligtvis utomhusaktivi- 
teter som skapar koncentrationer, men i fallet vid 
Kornsjövägen är sådana koncentrationer aldrig så 
stora som de i eller direkt intill husen.

Vi har visat att den skörbrända stenen över 
hela boplatsen främst koncentrerar sig till bygg
nader och särskilda avstjälpningsplatser. Resul
taten visar också att medelstora (tre till sex 
centimeter) skörbrända stenar är den vanligast 
förekommande storleken i alla dokumentations- 
nivåer, på samtliga aktivitetsytor och i alla hus 
(tre undantag finns, se nedan). Däremot finns 
vissa intressanta avvikelser när det gäller små 
respektive stora skörbrända stenar. Vanligen ökar 
stenstorleken ner mot boplatsens och husens bot
tenskikt, utom i ett fall, där det omvända kan ses. 
Det gäller förhållandena i hus i, där det sker en 
successiv minskning av all skörbränd sten från 
Dn i ner genom samtliga nivåer. Hur denna avvi
kelse ska tolkas är inte självklart. En förklaring 
skulle kunna vara att användningstiden för hus

i varit längre än för övriga hus och att man i 
hus i också i allt högre grad återanvänt gammal 
skörbränd sten. I de två övre nivåerna (Dn i-z) 
i hus z, 4 och 6 var den sammanlagda vikten av 
små skörbrända stenar till och med större än den 
för stora stenar. Detta återigen, indikerar att man 
återanvänt skörbränd sten under yngre skeden av 
boplatsperioden.

Till frågan om den skörbrända stenen medvetet 
har dumpats i husen kan man säga att jämförelsen 
med till exempel inlandets neolitiska skärvstens- 
vallar visar att det finns betydligt mera skörbränd 
sten innanför vallarna än vad som är fallet vid 
Kornsjövägen. Det är också tydligt att man, 
åtminstone i hus i, vid något eller några tillfällen 
har påfört jordmaterial i huset, vilket tillsammans 
med andra iakttagelser vittnar om städning, till- 
och ombyggnader på platsen. Att husens städats 
ingår också i bilden från Bjästamon. De stora 
mängderna skörbränd sten låg, enligt tolkningen 
längs väggarna (Holback denna volym).

De rektangulära husen, hus i och hus 4, har 
sannolikt haft liknande funktioner och den skör
brända stenen kommer från uppvärmning och 
torrkokning inne i huset. Dessa båda aktiviteter 
stöds av att all skörbränd sten är sotig. På boplat
sen har inga rena skörbrända stenar iakttagits 
vilket motsäger att våtkokning ägt rum. Inte heller 
tyder den förhållandevis ringa mängden av små 
skörbrända stenar på att våtkokning i större skala 
ägt rum. Sett över hela hus 1 och hus 4 är mäng
den skörbränd sten lika inne i husen, men hus 1 
tycks ha städats ur betydligt oftare. Det framgår 
av att det också utanför huset finns rikligt med 
skörbränd sten (jämför fig. 181). De iakttagna 
skillnaderna mellan hus 1 och hus 4 kanske främst 
beror på husens varierande användningstid.

Som nämndes ovan förekom tre avvikelser 
när det gäller den mellanstora stenens totala 
dominans. Det är i Dn 3 i hus 6 samt i Dn 3 
och Dn 4 på aktivitetsytan i den västra delen av 
yta C. I dessa nivåer dominerar istället de stora 
skörbrända stenarna. Det kan ha att göra med en 
speciell verksamhet i området, exempelvis mat
beredning utomhus eller liknande. Det var också 
där som skärvstenshögen Si var belägen. Stor- 
leksfördelningen i skärvstenshögen Si är annor
lunda än i husen vilket antyder att högen speglar 
en annan aktivitet med mindre grad av återan-
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vändning. På Bjästamon finns ingen motsvarighet 
till skärvstenshögen.

Eftersom de totala mängderna skörbränd 
sten är relativt liten jämfört med inlandets skärv- 
stensvallar utgör de inga goda jämförelser till de 
kustbundna boplatserna. Den närmaste motsva
righeten till Kornsjövägens hus är utan tvekan 
Vuollerim. Där framgår att när boplatsvallen 
Norpan z övergavs låg fortfarande en mängd 
skörbränd sten spridd inne i huset, närmare 
bestämt cirka åtta kilogram per kvadratmeter i 
genomsnitt. Det visar att de cirka iz kilogram 
per kvadratmeter som fanns i de rektangulära 
husen i och 4, inte på något sätt behöver ha 
varit sekundära, det vill säga dumpade efter det 
att huset övergivits. Det går uppenbarligen bra 
att umgås på vardaglig basis med så pass mycket 
skörbränd sten inomhus.

Slutsatsen angående den omfattande bear
betningen av skörbränd sten från Kornsjövägen 
visar att den väsentligt bidrar till tolkningen av 
boplatsernas användning, relativa användningstid 
och förändring.
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På de undersökta boplatserna vid Lill-Mosjön 
och Bjästamon undersöktes flera härdar av sent 
ursprung. De hade anlagts och använts ovanpå 
de flera tusen år äldre stenåldersboplatserna utan 
anknytning till andra lämningar efter samtida 
verksamhet. Undersökningen och dokumentatio
nen ger information om senare tiders verksamhet 
och kan bidra till en inblick i dåtidens samhälle i 
norra Ångermanlands kustland.

Härdar av både förhistoriskt och historiskt 
ursprung är en vanlig fornminnestyp. I arkeo
logiska sammanhang indikerar de människors 
bosättningar och behov av skydd. Härdar kan 
förekomma till synes utan sammanhang med 
andra lämningar, spridda i terrängen, likväl som 
på boplatser, både solitärt och i grupper om flera. 
En eller flera härdar är även en otvivelaktig del 
av bosättningslämningar som även kan bestå av 
bostäder och andra byggnader. Dateringar av 
härdar sträcker sig för Nordens del från de första

En betraktelse över 1700-talets samhälle i 
norra Ångermanlands kustland kan illust
reras med denna rågångskarta från 1766 
(X4-59-.1, Lantmäteristyrelsens arkiv).
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bosättningarna under senare delen av äldre sten
ålder ända fram till modern tid.

Under senare år har arkeologiska studier av 
härdar i Norrbotten, daterade till järnålder och 
historisk tid, bland annat, karakteriserats av att 
man identifierat, registrerat och dokumenterat 
härdar i miljöer med visteplatser (till exempel 
Hedman 2003). Vid andra tillfällen har registre
ringar och undersökningar av härdar från yngre 
förhistorisk till historisk tid gett upphov till ett 
behov att kategorisera och identifiera dem till 
deras kulturhistoriska och sociala sammanhang. 
Det är då som begreppen »samisk härd typ« och 
»härd av samisk typ« förts fram. I det samman
hanget har det diskuterats om man kan bestämma 
en kulturell identitet utifrån en enskild fornläm- 
ningstyp, samtidigt som man måste framhålla 
att det är »vanskligt att utifrån vissa artefakter 
eller fornlämningstyper, i det här fallet härdar, 
bestämma den kulturella identiteten« (Hedman 
2003:16). Härdar som registrerats och undersökts 
i ett samiskt bosättningsmönster kan ha flera for
mer, storlekar och konstruktioner. Därför är det 
väsentligt att de »studeras i en kontext med det 
omgivande naturlandskapets topografi och nytt
jande« (Hedman 2003:16, 219). I nordliga sam
manhang borde en sådan utgångspunkt förutsätta 
ett nyttjande med rennäring och i landskap som 
är lämpande för en nomadisk livsform.

I Ångermanland finns ett stort antal härdar 
registrerade (se till exempel Viklund 2004). De 
är daterade till historisk tid men få av dem är 
undersökta. Därför är dokumentationen av här
darna i Lill-Mosjön och Bjästamon värdefulla för 
tolkningar om förhållanden under århundradena 
före förra sekelskiftet. I ett tidigt skede tolkades 
de som lämningar efter samiska familjer. I fort
sättningen inriktar jag därför beskrivningen av de 
historiska sammanhangen mer på förhållanden 
kring detta som underlag för en tolkning.

Vid tolkningen av härdar från historisk tid är 
det värdefullt att inte bara de enskilda härdarna 
diskuteras utan att hänsyn även tas till omgi
vande faktorer som till exempel i vilket samhälle 
de anlagts och hur omgivningarna såg ut. Syftet 
med den här studien är att diskutera i vilket his
toriskt och socialt sammanhang de historiska här
darna vid Lill-Mosjön och Bjästamon kan sättas 
in. Den övergripande frågeställningen rör vilken

information formerna och fyndsammansättningen 
tillsammans med omgivningarna ger för betydel
sen av det sociala sammanhanget.

HISTORISK ARKEOLOGI

Eftersom härdarna vid Lill-Mosjön och Bjästa
mon är materiella lämningar daterade till histo
risk tid kan det vara anledning att kort reflektera 
över begreppet historisk arkeologi.

Traditionellt sett studerar de historiska arkeo
logierna perioder och samhällen där det finns 
tillgång till skriftliga källor, alltså medeltid och 
nyare tid. Den historiska arkeologin ses idag 
som ett eget fält inom arkeologivetenskapen där 
det gemensamma problemet »är mötet mellan 
materiell kultur och skrift« (Andrén 1997:150). 
Arkeologiskt material från historisk tid kan även 
fylla ut luckor i det historiska källmaterialet och 
utgöra test som komplement till historisk doku
mentation (Karlsson 2004:111). De historiska 
arkeologiernas metoder och utgångspunkter 
använder sig av ett brett källmaterial där skrifter 
och kartmaterial utgör en del. Skriften, liksom 
historiska kartor med sina beskrivningar av både 
landskap, ägostrukturer och sociala förhållanden, 
är alltså komplement till arkeologiska data. Det 
är emellertid fortfarande det arkeologiska källma
terialet som är basen för tolkningarna. Å andra 
sidan kan det arkeologiskt framtagna data även 
komplettera tolkningar som baseras på skriftliga 
källor. Det kan förekomma olika metodik vid en 
jämförelse mellan förhistorisk och historisk arke
ologi. Viktig är den sociala dimensionen.

I norra Ångermanlands kustland är härdarna 
undersökta med en utgångspunkt i undersöknings
metodik applicerad på förhistoriskt källmaterial. I 
det här fallet blir skriftliga källor ett komplement 
till det arkeologiska källmaterialet i tolkningen, 
ett användande av historiskt material som stöd vid 
tolkningarna. Som ett förtydligande och utan att 
gå in i ett mer detaljerat resonemang kring de his
toriska arkeologierna vill jag i den bemärkelsen se 
den här studien som traditionellt arkeologisk.

Det är viktigt att påpeka att det inom ramen 
för den här begränsade studien inte funnits möj
lighet att gå till de skriftliga källorna. Jag har 
använt mig av beskrivningar av källorna, beskriv
ningar som gjorts av andra författare, både arke
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ologer och historiker, samt ett begränsat urval 
historiska kartor. Uppgifter om samhället och 
befolkningarna i norra Ångermanland finns för
tecknade i olika offentliga historiska dokument 
samt uppteckningar av både offentlig och privat 
karaktär. Till det senare hör dagböcker och rese
skildringar. Under historisk tid företogs ett stort 
antal resor i norr, av både svenska och utländska 
resenärer. En av dessa var Abraham Abrahamson 
Hiilphers, en bruksägare från Mellansverige med 
ett topografiskt intresse, som under mitten av 
1700-talet bland annat reste längs norrlandskus
ten. Resultaten av sina resor sammanställde han i 
beskrivningar och reseskildringar från både stad 
och land. Han beskrev bland annat kulturella och 
sociala förhållanden. Hans uppteckningar har ett 
källvärde för historiker och arkeologer eftersom 
han beskrivit de kulturella och sociala förhållan
dena i Ångermanland (Hiilphers 1780). Andra 
källor som åberopats i historiska studier är olika 
arkivsamlingar, kyrkoarkivalier och skattelängder.

DE UNDERSÖKTA HÄRDARNA 
OCH FYNDMATERIALET

Det arkeologiska källmaterialet består av samman
lagt 13 härdar eller rester från härdar från histo
risk tid som undersöktes på boplatserna vid Lill- 
Mosjön och Bjästamon (Färjare och Olsson 2000; 
Holback m.fl. 2004; Lindqvist &c Eriksson 2000). 
Härdarnas form och karaktär samt fyndkontext 
har varit viktiga faktorer när de tolkats till kate
gorin härdar av samisk typ. Med hjälp av delar av 
fyndmaterialet kan de dateras till 1700-talet.

Vid Lill-Mosjön är två boplatskomplex under
sökta och vid båda fanns lämningar från histo
risk tid. Härdarna i Lill-Mosjön låg på varsin 
sida av sockengränsen. I Arnäs socken undersök
tes de på RAÄ 256 och i Grundsunda socken på 
RAÄ 345 (fig. 196).

De två undersökta härdarna vid Lill-Mosjön, 
RAÄ 256, var närmast ovala och rektangulära 
till formerna. Den ovala var tydlig i formen, 1,5 
meter lång och 0,9 meter bred med kantstenar 
med en inre stenpackning (fig. 197). Trots att en 
45 kvadratmeter stor yta undersöktes runt här
den påträffades inga bostadsrester eller rester av 
andra byggnader. Endast 20 meter från denna 
härd återfanns en närmast rektangulär 1,3 meter

Figur 196. En av de undersökta härdarna som date
ras till 1700-tal är oval och 1,5 meter lång och 0,9 
meter bred. Den har kantstenar och en inre stenfyll- 
ning. Foto: Anna-Karin Lindqvist (ur Lindqvist & 
Eriksson 2000:62).

lång härd. Den skiljer sig väsentligt från den 
förra då den gav intrycket av att vara betydligt 
mer vällagd. En mindre yta, sju kvadratmeter, 
undersöktes runtom, men gav inga indikationer 
på bostadsrester. Intill den rektangulära härden 
fanns en större sten som kan ha »tjänat som 
avställningsplats för kittlar eller andra kärl« 
(Lindqvist & Eriksson 2000:5iff).

På ytorna intill de två härdarna tillvaratogs 
både fynd och benrester. Delar till kritpipor, 
mynt, metallföremål, bland annat, av järn ger en 
relativt god bild av de aktiviteter som försiggått 
runt härdarna och gör det möjligt att datera dem.

Figur 197. En annan av de undersökta härdarna som 
dateras till 1700-tal är mer rektangulär till formen. 
Den är 1,3 meter lång. Foto: Anna-Karin Lindqvist, 
(ur Lindqvist & Eriksson 2000:60).
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Figur 198. Fynden som dokumenterades i områdena runt härdarna består till stor del av kritpipor och 
mer eller mindre hela järnföremål. Det är ofta bruksföremål som eldstål, knivar, sylar, hankar till kittlar, 
skrapor, men även hästskor och spikar. Foto: Pehr Lindholm.

De både brända och obrända benresterna från 
historisk tid berättar vilka delar av djuren som 
använts. Artbestämningarna visar förekomst av 
nöt, häst, får/get och tjäder och det ringa antalet 
ben visar trots allt att man slaktat och dumpat 
avfall på platsen (Hårding & Olson zoooa:8o).

Kritpipor var vanliga under 1700-talet. Pip- 
rökandet var i bruk sedan 1600-talet och blev 
sedemera högsta mode bland alla samhällsgrup
per ända tills pipor av mer hållbart material kom 
till användning under 1800-talet (fig. 198). Delar 
av eller hela kritpipor är tacksamma daterings
källor då de ornerats och bland annat stämplats 
med så kallade klackmärken, en stämpel som 
utgjorde varumärke från tillverkaren (Åkerhagen 
i985:z9ff). Efter analys har enstaka delar av 
kritpiporna från Lill-Mosjön kunnat bestämmas 
till tillverkningsplats och tillverkningstid. Enligt 
kritpipsbestämningarna är de tillverkade vid Olof 
Forsbergs kritpipsbruk i Stockholm. Vid Olof 
Forsbergs fabrik i Stockholm tillverkades pipor 
mellan år 174z och 1759 (Åkerhagen 1985:53).

I arkeologiska sammanhang är mynt värdefulla 
eftersom även de är goda dateringsindikatorer. 
Numismatiska bestämningar av bland annat 
prägling och mynt som ligger i slutna kontexter 
anger tiden för när fornlämningen tidigast var i 
bruk. På boplatsen vid Lill-Mosjön låg fyra av 
fem mynt i anslutning till de båda härdarna. Det 
äldsta är daterat till 163 5-164z, två till 1719 
samt 17Z6 och de yngsta till 1749 (Lindqvist & 
Eriksson zooo:55).

Mynten låg alltså i anslutning till och inte 
direkt i härdarna, men måsta ändå anses som 
hörande till respektive härd. De daterar således 
aktiviteterna vid härdarna till en bit in på eller 
snarare mitten av 1700-talet. Den senare date
ringen bekräftas dessutom av att de daterbara 
kritpipsdelarna tillverkades mellan 1740 och 1758 
och troligtvis användes i samband med det. Krit
pipor var förbrukningsvaror med kort använd
ningstid som inte höll för större påfrestningar. 
Flera av metallföremålen, bland annat av järn, 
såsom delar till och hela knivar, en skrapa och
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en järnhacka samt ett eldstål, indikerar att de 
använts i vardagslivet eller att personerna vid 
Lill-Mosjön idkat hantverk (Lindqvist & Eriks
son zooo:54f). Andra metallföremål som till 
exempel hyskor, hakar och en knapp har använts 
till klädedräkten, medan andra som till exempel 
krampor, delar av hästsko, hankar och ringar får 
anses vara relativt vanliga i dåtidens vardagsliv 
och hushåll (Lindqvist & Eriksson 2000:55).

Vid RAÄ 345 undersöktes två härdlinser med 
endast tre meters mellanrum och på tio meters 
avstånd fanns ytterligare en. De var mellan 0,8 
och 1,1x0,7 och 0,9 meter stora. Samtliga var 
ovala och uppbyggda av flata stenar (fig. 199). 
Dessutom fanns indikationer på ytterligare en 
härd i området. Fyndmaterialet visar även här att 
någon form av hantverk förekommit.

Fyndföremålen utgjordes av fragmentariska 
kritpipor, fragment till metallbleck, eldslag- 
ningsflintor och slagen kvarts (Färjare & Olsson 
2000:56ff). Det analyserade benmaterialet var 
obränt och indikerar slakt på plats av häst, ko, 
får/get och ren samt jakt och fiske. Slaktavfallet 
indikerar att de köttigare bitarna har tagits till 
annan plats. Benmaterialet från häst visar på att

djuren slaktats och förtärts på plats. Tre delar av 
horn som bedömts komma från troliga renben 
kan tyda på hantverksaktiviteter (Hårding & 
Olson 20oob:82f).

Tolkningarna av anläggningarna vid RAÄ 345 
anger att det varit en återkommande användning 
av platsen eftersom anläggningarna var utplock
ade, att stenmaterialet hade återanvänts och att 
två av härdarna låg alltför nära varandra för 
att kunna ha använts samtidigt. Fyndmaterialet 
tas som en indikation på kanske säsongsmässigt 
utnyttjande med »flera olika och kompletterande 
näringsfång« (Färjare & Olsson 2000:37).

Vid undersökningarna på Bjästamon, RAÄ 
307, RAÄ 318 och RAÄ 321, undersöktes sju 
härdar som kan dateras till historisk tid. De var 
mellan o,6 och 1,1x0,4 och 0,9 meter stora. De 
visar en stor oregelbundenhet i formerna, med 
både oval, rund, rektangulär och regelbunden 
form (Holback m.fl. 2004:7:^). Vid härdarna 
tillvaratogs så mycket som 90 kritpipsfragment. 
De är av samma typ och fabrikat som de som 
tillvaratogs vid Lill-Mosjön och tillverkade vid 
samma fabrik, Olof Forsbergs, i Stockholm mel
lan 1740 och 1758. Övrigt fyndmaterial bestod

Figur 199. En av de ovala härdarna från Lill-Mosjön, RAÄ 345 i Grundsunda socken. 
Foto: Henrik Runeson (ur Färjare & Olsson 2000:113).
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av järnknivar, låsbeslag, eldstål, spikar och blyku
lor (fig. 198). Dessutom fanns ett kopparmynt 
från 1700-talet (Holback m.fl. 2004:46).

De undersökta härdarna från historisk tid 
dateras således till mitten av 1700-talet. De lig
ger i grupper men utan till synes andra lämningar 
efter bostäder eller andra byggnader dokumente
rade. Det finns inget som antyder att de är åter
använda men det kan ha varit en återkommande 
användning av åtminstone en av platserna.

Härdformerna är oregelbundna medan 
fyndsammanhangen är likartade med hela och 
fragmentariska metallföremål, mynt, rester av 
kritpipor och enstaka ben från slaktade djur. I 
undersökningsrapporterna har härdarna karak
teriserats som härdar av samisk typ (Färjare & 
Olsson 2000; Holback m.fl. 2004; Lindqvist & 
Eriksson 2000). Man får ett intryck av att här
darna anlagts av människor som fört en ambule
rande livsföring med mindre stabila bostäder och 
med ett benmaterial som indikerar slakt av en 
variation av djur. Det är antagligen bakgrunden 
till att de under undersökningarna tolkats som 
tillhörande en speciell grupp människor. Det är 
värdefullt att i fortsättningen sätta in härdarna 
i både ett landskaps- och socialt sammanhang 
innan vidare slutsatser dras. Eftersom tolkning
arna utgått från att härdarna anlagts av samer 
finns det anledning att närmare se till de samman
hang där dessa ingick. Betydligt fler härdar från 
historisk tid har registrerats i Ångermanland som, 
när de undersöks, kan bidra till att den arkeolo
giska kunskapen av den här typen av fornlämning 
i kustnära områden klarnar betydligt.

FLER HÄRDAR REGISTRERADE 
I NORRA ÅNGERMANLAND

De undersökta härdarna vid Lill-Mosjön och 
Bjästamon ligger i ett historiskt landskap där här
dar av liknande typ registrerats genom åren. Sys
tematiska inventeringar har resulterat i ett stort 
antal härdar som ligger solitärt eller i små grup
per om två till tre. De ligger i miljöer där tall
skog, åsar, platåer och isranddeltan samt myrar 
karakteriserar landskapet (Viklund 2004:206).
De registrerade härdarna har tolkats som ingå
ende i visteområden. Utbredningen visar en större 
koncentration till inlandet i norra Ångermanland

i de socknar där inventeringarna genomförts. Vid 
kusten är endast enstaka historiska härdar kända.

Härdarna har karakteriserats som härdar av 
samisk typ. Utifrån deras form, vilken inte alltid 
är likartad, har även andra faktorer som fyndma
terial och omgivningar bidragit till definitionen 
(Viklund 2004:20r). Ingen av dem är undersökta 
och daterade, med undantag av härden vid Lock- 
sta i Björna socken, men har tolkats som att de 
varit del av både fjäll- och skogsamisk närvaro.

HISTORISKT OCH SOCIALT 
SAMMANHANG

Hur såg samhället i norra Ångermanlands kust
land ut under 1700-talet? En mycket översiktlig 
beskrivning visar ett betydligt mer heterogent 
samhälle befolkat med flera sociala grupper av 
människor än vad man i första hand kanske tän
ker sig. Förutom gårdar med självägande bönder 
fanns torp, nybyggen och andra mindre, mer eller 
mindre tillfälliga, bostäder. Människor levde av 
det odlade landskapet, men i lika hög grad av 
havet, utmarker och skogar, man levde av hant
verk, handel och fiske. Befolkningen utgjordes 
förutom de som var skattlagda, även av en ansen
lig mängd som delvis tjänstgjorde på dessa gårdar 
och torpen, men även de som inte var bundna 
dit, utan som levde av andra sysslor. Det kunde 
till exempel vara kringvandrande hantverkare, 
tiggare, människor som var på vandring, soldater 
och båtsmän. Många av dem levde ett kringflyt
tande liv. Dit hörde den samiska befolkningen.

Eftersom härdarna ligger i omgivningar som 
inte kan kopplas till den odlade bygden och att 
de i andra sammanhang tolkats som delar i en 
samisk verksamhet finns det anledning att koncen
trera den fortsatta beskrivningen för norra Ång
ermanland till dessa grupper. Det finns här inte 
utrymme för en mer detaljerad beskrivning utan 
fortsättningen ska ses som en översikt, som en 
ram för den sociala kontexten, där de undersökta 
härdarna kan sättas in i ett socialt sammanhang.

En mer än hundraårig period mellan åren rfiyo 
och r8oo kännetecknades av ett näringsmässigt 
gränsöverskridande mellan olika grupper av både 
samer och icke-samer där den samiska befolk
ningen utgjorde en del av det sociala livet i norra 
Ångermanland (Marklund 2004:31). Allmänt
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indelas samiska grupper traditionellt i fjäll- och 
skogssamer där den fjällsamiska befolkningens 
vinterflyttningar ända ner till Ångermanlands
kusten varit ett återkommande inslag i samhället. 
Härom vittnar ett stort antal foton från 1800- och 
1900-talen. Skogssamerna var mer stationära och 
förde en mindre rörlig tillvaro i sina skatteland 
som utgjorde en stor del av Ångermanland. Därtill 
fanns många mer eller mindre bofasta som levde 
i och utanför de odlade samhällena. Den samiska 
befolkningen i norra Ångermanland registrera
des tidigt i historiska källor (Ericson 2004:154). 
Under 1600-talet var Nordmaling, Björna och 
Anundsjö viktiga bytesplatser i Ångermanland 
och flera lappfogdar var bosatta i Anundsjö. 
Under tidig historisk tid varierade antalet samer 
som erlade skatt och som mest fanns upp till 
15 »Ångermanna lappar« i norra länsdelen och 
så långt norrut som till Umeälven (Westerdahl 
i986:33ff). Under slutet av 1700-talet inleddes en 
process som innebar att den skogssamiska befolk
ningen upptog nybyggen och blev bofasta. Det var 
en snabb utveckling som kan exemplifieras av att 
nästan alla skogssamiska skattelandsinnehavare 
övergick till agrar verksamhet inom en generation 
(Westerdahl 2004:125).

Från mitten och slutet av 1600-talet och under 
början av 1700-talet proletariserades en del av 
den fjällsamiska befolkningen bland annat till 
följd av skatteomläggningar, förändringar i ren
stammen, kolonisation av tidigare obebyggda 
marker och ett överskott av människor som ett 
resultat av krigsslutet 1721. Den fjällsamiska 
befolkningen minskade medan den skogssamiska 
ökade (Marklund 2004:32). En stor del av dem 
som blev renlösa och saknade annan försörjning 
tog arbeten hos andra samer, tog upp nybyggen 
eller begav sig till andra områden och försörjde 
sig på annat än den traditionella rennäringen.
Det kunde vara som vallhjon åt böndernas bo
skap, pigor och drängar, båtsmän, genom fiske 
eller genom att försörja sig av tiggeri och tillfäl
liga arbeten eller som sockenlappar (Marklund 
2004:31; Westerdahl 1986:40^. Under mitten 
av 1700-talet ser man i de historiska källorna att 
det fanns stora kontaktnät mellan olika samiska 
grupper och andra i norra Ångermanland.

Christer Westerdahl (1986:49) refererar i sin 
studie över samer i norra Ångermanland till

historiska källor och intervjuer i beskrivningen 
över historiska och sociala förhållanden under 
historisk tid. De historiska källorna anger att 
det under 1700-talet fanns 35 skattlagda skogsa
miska hushåll från Åsele som flyttade till norra 
och södra Ångermanland under höstarna. Därtill 
kom flera sprintare eller ungsprintare som inte 
hade egna skatteland. De kan jämställas med tor- 
pare eftersom de ägde sina renar men inte inne
hade skatteland utan var beroende av arrende 
genom arbete i renskogen. Hiilphers nämner att 
det i slutet av 1700-talet förekom att samerna 
höll sina renar i skogarna där de flyttade av och 
an. Bostäderna kunde bestå av mindre väl upp
förda byggnader som till exempel riskojor 
(Westerdahl 1986:119).

Andra som förde en mer eller mindre ambu
lerande tillvaro och som diskuterats i området är 
sockenlapparna. De fanns i både mellersta och 
södra delarna av Norrland. I socknarna Grund
sunda, Arnäs och Nätra fanns de registrerade vid 
mitten av 1700-talet (Svanberg 1981:48). Uppgif
ter om sockenlappar har ursprungligen beskrivits 
i flera äldre uppteckningar av bland andra Linné, 
Hiilphers, Laestadius och von Düben. Dessutom 
finns arkivmaterial från mitten av 1700-talet som 
tillsammans med resebeskrivningar och uppteck
ningar ger insikt i dåtidens sociala förhållanden 
där sockenlappar ingick (Svanberg 1981).

Ända fram till 1900-talet benämndes socken
lappar de personer som antogs av sockenstämmor 
att mot ersättning utföra vissa tjänster i bygderna. 
Vanligen uppläts någon bys utmark där familjen 
fick tillstånd att bosätta sig, men man kunde länge 
föra en mer eller mindre ambulerande tillvaro. 
Tjänsterna som skulle utföras i bondesamhället 
bestod bland annat av sysslor som av bönderna 
omgavs av fördomar som till exempel djurslakt, 
hudavdragning och kastrering av djur. Sockenlap
parna bedrev även jakt, bland annat rovdjursjakt, 
och utförde hantverk (Ericson 2000:14(5 Lindin 
1996:146; Svanberg igSi-.zhff). I norra Ånger
manland förekom sockenlappar i de flesta kust
socknar där de ofta förde en halvnomadisk till
varo med små renhjordar. Efter att statsmakterna 
gjort flera försök till tvångsförflyttningar från 
1645 och framåt institutionaliserades ändå deras 
tillvaro med innebörden att de fick överge den 
nomadiska tillvaron (Westerdahl I986:ii7ff).
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En slutsats som dragits om de samiska sam
hällena är att de skogssamiska kan beskrivas 
som ner komplexa än de fjällsamiska med fler 
näringar än enbart renskötsel. Varje familj tog 
individuella överväganden som rörde varje 
enskild familjs göranden grundat på respektive 
familjs lappskatteland (Marklund 2004:34). Som 
beskrivits ovan var även den sociala strukturen 
komplex med ett stratifierat samhälle och kom
plexa familjeband (Marklund zoo4:4zff). I norra 
Ångermanlands kustland var samhället hetero
gent sammansatt med människor och familjer

som på en skala kan beskrivas som allt från skatt- 
lagda och besuttna till egendomslösa utan vidare 
inkomster. Det gällde alla, såväl de med både 
samiska och icke-samiska identifikationer.

OMGIVNINGAR OCH PLATSER

Genom en del historiska kartor över byar i de 
aktuella socknarna som upprättats av lantmätare 
i olika sammanhang, får vi en bild av hur dåti
dens in- och utmarker såg ut. Det kan i sin tur 
bidra till tolkningar över områdena där härdarna

Figur 200. Historiska kartor kan ge information om dåtidens omgivningar. Kartmaterialet från 
slutet av 1700-talet, men framför allt 1800-talet över Grundsunda och Arnäs socknar ger en bild 
av det som var utmarkerna till byarna Banafjäl och Tävra. I området runt Lill-Mosjön fanns en
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anlades. Det äldre kartmaterialet från socknarna 
Grundsunda och Arnäs som använts i det här fal
let utgörs av 1700-, men framför allt 1800-tals 
kartor. Byarna närmast de undersökta härdarna 
var Banafjäl och Täfra. Enligt storskifteskartan 
över Banafjäls by, upprättad 1792. (akt 3 Grund
sunda socken) och över Täfra by, upprättad 1805 
(X4"59:5), framkommer att undersökningsområ
det med de historiska härdarna låg utanför den 
uppodlade jorden i Banafjäls bys allra nordligaste 
delar och på Täfra bys utmarker sydost om Lill

Mo Sjön. Nuvarande bebyggelse vid Mosjön lig
ger på ägorna till Mosjötorpet inom Banafjäls 
bys ägor. Markerna runt de undersökta härdarna 
beskrevs under mitten av 1800-talet som »berg
kullar och berg med ringa skog, surlänt tjäl, tjäl- 
backe, myraland och betesmyrar samt god betes
dal« (akt 158 Grundsunda socken). Frågan är 
hur omgivningarna såg ut hundra år tidigare. Det 
finns anledning att anta att berg och myrlänta 
områden var desamma, även som idag, men det 
är svårare att uttala sig om skogens beskaffenhet.

Sa

k...... _
som i stort följde nuvarande E4:s sträckning. Storskifteskarta över Tävra by från 1805 till vänster 
och sockenkarta över Grundsunda socken år 1841 till höger (X4-59-.5 Lantmäteristyrelsens arkiv 
respektive akt 142 Grundsunda socken, Lantmäterimyndighetens arkiv, Härnösand).
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I nära anslutning till området för de undersökta 
härdarna låg en färdväg som i väster, direkt vid 
sockengränsen svängde mot söder och anslöt 
till Täfra och Ofvansjö byar i Arnäs socken.
Den gick vidare österut, med en korsning där 
den delades med en sträckning mot sydost mot 
Banafjäls, SörFlärkes och NorrFlärkes byar, 
medan den andra fortsatte vidare mot nordost på 
norra sidan av Stora Mosjön (fig. zoo). Färdvä
gen benämns »landsvägen« i senare sockenkarta 
(1841) och laga skiftes karta (1859-1861). Färd
vägen som uppenbarligen har en över hundraårig 
tradition genom att den följer nuvarande £45 
sträckning med avfart och väg till Banafjäls by. 
Det finns anledning att anta att den har äldre 
betydelse och var i bruk även när de undersökta 
härdarna vid Lill-Mosjön anlades.

Härdarna kan således, med tanke på omgiv
ningarna och vägens närhet, inte sägas vara 
anlagda långt utanför »allfarvägen«. Beskrivning
arna till de senare upprättade historiska kartorna 
anger hur vägen användes av skaror av männis
kor som drar kring i socknarna. Jag utgår från 
att härdarna anlades i ett område där människor 
kom och gick även under mitten av 1700-talet.

Intill härdarna vid Bjästamon undersöktes tre 
lämningar från vägar, varav två var hålvägar. De 
löper i nordväst-sydöstlig riktning, två av dem 
parallellt med den äldre vägen mellan B jästa och 
Sidensjö. Det finns inga fynd i eller kring dessa 
eller dateringar som närmare kan ange när de 
användes (Holback m.fl. 2004:23). Mot bak
grund av den omgivning som härdarna vid Lill- 
Mosjön fanns vid är det frestande att utgå från en 
användningstid som kan knyta samman härdar 
och väglämningar även vid Bjästamon.

Ortnamn och platsnamn bär ofta vittnesbörd 
om bosättningar och olika verksamheter. Men för 
norra Ångermanland är det inte helt lätt att idag 
knyta dem till någon form av tidig samisk närvaro 
eller verksamhet under 1700-talet eftersom plats
namn inte alltid bevarats eller nedtecknats. Det 
finns emellertid flera ortnamn, men även plats
namn, med förleden Lapp- eller Ren- som fortfa
rande är representerade i området. Flera av dessa 
kan knytas till Arnäs och Grundsunda socknar.
De ligger i området för Vilhelmina norra samebys 
troliga flyttningsleder ner mot kusten (jämför Wes- 
terdahl 1986:265). Andra ortnamn kan knytas till

personnamn, som till exempel Sjul- (Westerdahl 
2004:133) medan platser som Thomasbacken tro
ligen anger den plats för torpet som beboddes av 
familjen Thomasson (Ericson 2004:158).

I de nu aktuella socknarna Grundsunda, Arnäs 
och Nätra fanns bofasta samer omnämnda i de 
historiska källorna (Westerdahl 1986: iz6ff):
• i Grundsunda socken var sockenlappen Per 

Jonsson verksam i Mosjön i mitten av 1700- 
talet. I samma socken, i Nyland, i Kasa, vid 
Skillingsjön, vid Svartvatnet och i Västanå 
samt Gidböle finns uppteckningar om samiska 
bosättningar.

• i Arnäs socken finns uppteckningar om 
samiska bosättningar i Bygdom, Stybbers- 
mark, Torsböle, Nederön, Sjönäs och Lapptor
pet i Bygdom. Dessutom fanns ett »lappläger« 
vid Faresta nämnt redan 1693.

• i Nätra socken omnämns platserna Hummel- 
vik och Svedje där sockenlappar bodde. Dess
utom fanns en lappkoja mellan Sörgårds och 
Bergoms byar.

De undersökta härdarna vid Lill-Mosjön, men 
även vid Bjästamon, anlades i en omgivning som 
karakteriserades av utmarker med skog, berg 
och fuktiga områden och på en grusås. Marker 
som inte var väl lämpade för odling, men där det 
fanns en rörelse av människor från olika grupper 
av 1700-talets befolkning. Bland dessa var den 
samiska befolkningen närvarande.

SLUTSATS

Historisk arkeologi, eller snarare som i det här 
fallet ett närmande till de historiska arkeologi
erna, kräver att fler än arkeologiska data används 
till stöd för tolkningarna. Utgångspunkten är 
dokumentationen från de undersökta härdarna 
som här kompletteras med delar av reseberät
telser, historiska dokument och historiska kartor 
som bidrag till en fylligare tolkning.

De undersökta härdarna är heterogena, det 
finns ingen enhetlig form som i det här fallet kan 
betecknas som typiskt för en aktivitet, verksamhet 
eller viss grupp människor. Härdar är ofta en del i 
en bostad eller annan byggnad, men här vet vi inte 
hur bostäderna såg ut. De som anlade härdarna 
lämnade däremot materiella lämningar i form av
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fynd efter sig som var likartade. Vid härdarna 
rökte man sin pipa, man åt sina jaktbyten, man 
slaktade djur och antingen forslades de styckade 
delarna sedan bort eller åts på plats, man tappade 
sina mynt. Redskap som behövdes i slakten och i 
andra hantverkssysslor, delar av hushållsredska- 
pen, hästskor och enstaka metalldelar i klädedräk
ten blev kvar på plats. Elden i härdarna gjordes 
med hjälp av eldstål och eldslagningsflinta.

De som anlade härdarna förde sannolikt en 
kringflyttande tillvaro i Arnäs, Grundsunda och 
Nätra socknar. Härdarna anlades på var sida om 
sockengränsen som delade Arnäs och Grund
sunda åt. Härdarna anlades i utmarkerna, men 
inte långt från byarna och de fanns troligtvis ett 
behov av att vistas vid en färdväg där det var liv 
och rörelse. Man levde ett rörligt liv och stod i 
kontakt med många från det omgivande samhäl
let. Det var ett liv som inte byggde på verksamhe
ter som bedrevs i jordbruksbygderna, men kanske 
ett som försåg jordbrukarna och andra med det 
som inte tillverkades på gårdarna.

Det är möjligt att härdarna anlades av dåti
dens samer, men det finns inget i den materiella 
kulturen som tagits fram nu som påvisar det. 
Däremot syns indikationer som till exempel ett 
kringflyttande liv, slaktavfall från framför allt 
häst och ett hantverkskunnande. Det är verksam
heter som var för sig, enligt historiska källor kan 
kopplas till delar av den samiska befolkningen.

Kan härdarna på ömse sidor av sockengränsen 
mellan Arnäs och Grundsunda indikera socken
lappars verksamhet? Hur förhåller sig härdarna 
i Bjästamon till den frågan? Frågorna är en del i 
en intressant problemställning som kräver en mer 
ingående analys.
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ORDNIN OORDNING,
NYORDNING

Per Gustafsson

I bearbetningen av resultaten från de arkeologiska 
undersökningarna har »den goda ordningen« bli
vit ett sätt att formulera en generell karaktäristik 
av platserna. Redan inför de avslutande under
sökningarna framstod detta sätt att beskriva loka
lerna som meningsfullt (Gustafsson m.fl. zooi).

Formuleringarna kring »den goda ordningen« 
är än så länge antaganden och bygger på en 
slags direkt analogi till vårt eget språkbruk och 
vår egen uppfattning av ordning och oordning. 
Empirin lyfts till tolkning utan att resonemangen 
byggs ut med exempelvis rumsligt inriktad socio
logi eller handlingsteori (Bordieu 1977; Giddens 
1984). Det har haft betydelse att källmaterialet 
kan beskrivas som ordnat och det har blivit vårt 
avstamp för en första jämförelse med tidigare 
publikationer av ett antal undersökta platser 
kring Östersjön från Mälardalen till Österbot
ten. Redan på denna översiktliga nivå framträder 
skillnader och likheter. De ger intryck av att ha

Ordning eller oordning?
En fråga om tolkning och sammanhang. 
Foto: Pehr Lindholm.
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betydelse för vilka perspektiv som skulle kunna 
läggas på framtida fördjupade studier till exempel 
av hur så kallade neolitiska idéer vunnit insteg 
hos de människor som bebott Mellannorrland. 
Skrivningen syftar till att tolka de undersökta 
platserna i sina interregionala sammanhang - att 
väcka frågor och att vara en inspiration till fort
satt forskning.

Den goda ordningen står för att varje aktivitet 
haft sin bestämda plats och att såväl utvalda före
mål som avfall deponerats med omsorg om ord
ningen (Runeson a denna volym). Det är lättare 
att argumentera för att det verkligen är ett speci
ellt uttryck när en stor mängd material lämnats 
på samma lokal än när analysen gäller en plats 
som bara nyttjats vid något enstaka tillfälle. Man 
kan förutsätta att ordning är något som generellt 
hänger samman med stora och intensivt nyttjade 
platser. Erfarenheterna från flera större under
sökningar av mellanneolitiska boplatser i Häl
singland och mälarområdet pekar dock i en helt 
annan riktning (Edenmo m.fl. 1997; Gustafsson 
m.fl. 2003; Holm 2006; Schierbeck 1994). Vet
skapen om att omfattande depositioner på stora 
lokaler i andra fall framstått som oordnade har 
bidragit till problemformuleringen. Att vi valt att 
uppehålla oss vid fenomenet den goda ordningen 
handlar om att vi tolkat in en bild av det forntida 
samhällets ideologiska struktur.

Det ordnade mönstret verkar stabilt inom det 
tidsspann som Botniaundersökningarna omfattar. 
Lämningarna verkar inte vara tillfälligt nyttjade 
eller enbart nyttjade under en viss årstid.

1 det följande vill jag föra tolkningen vidare 
och fundera kring vad den goda ordningen bety
der i ett interregionalt sammanhang. Utgångs
punkten är att det är en företeelse som har bety
delse och därför ställs frågan: Är detta ett typiskt 
fenomen för regionen? Visar andra undersökta 
lokaler liknande drag eller avvikande drag?

Till den fortsatta diskussionen har exempel 
hämtats från samhällen som nyttjat östersjökus
ten ungefär samtidigt eller något tidigare eller 
senare än platserna vid Ångermanlandskusten.

Att utgå från den goda ordningen som en före
teelse för jämförelse utåt är inte oproblematiskt. 
Först måste boplatsens inre struktur analyseras 
och generaliseras till ett uttryck, en identitet, 
som står som karaktäristik för lokalen. I ett rikt

sammansatt och varierat källmaterial, likt det på 
Bjästamon eller Kornsjövägen, kan man tänka sig 
otaliga tolkningsmöjligheter och varierande gene
raliseringar. Att fokus ligger så mycket på den 
goda ordningen har delvis sin grund i att den sågs 
som ett karaktärsdrag som inte var så uttalat i de 
samtida och något äldre lokaler vi känner från 
mälarlandskapen. Den mest påtagliga skillnaden 
framträder när vi jämför med vissa av de så kall- 
lade gropkeramiska boplatser som har en något 
äldre datering.

JÄMFÖRELSE UTÅT

I vilket förhållande stod samhället till de idéer 
som kännetecknar grannregionerna i norr, söder 
och öster under några årtusenden mellan 3500 
och 2000 f.Kr.? Resonemanget bygger till viss 
del på att den goda ordningens motsats exempli
fieras. Motsatsförhållandet får föra tolkningen 
vidare via de olikheter som kan spåras. Närmaste 
kontrast i tid och rum är Hedningahällan i Häl
singland. Längre bort och något längre tillbaka 
i tid finner vi flera mellanneolitiska boplatser i 
östra mälarområdet som uppvisar helt annor
lunda närmast oordnad karaktär i jämförelse 
med de undersökta platserna på Skorpedsåsen. 
Lokalerna från 3 500-2 500 f.Kr. är extrema 
uttryck avseende de stora mängderna deponerad 
keramik. I flera fall ligger boplatserna på utsatta 
lägen på branta sluttningar och saknar typiska 
indikationer på basboplats som hyddlämningar, 
härdar och slagplatser (Edenmo m.fl. 1997; 
Gustafsson m.fl. 2003).

Mellan- och övre Norrlandskusten

För att få någon uppfattning om vilka förhål
landen som rådde före det tidsutsnitt som Botnia- 
projektet representerar går vi ytterligare längre 
tillbaka i tid än 3 300 f.Kr. Med tanke på det fåtal 
större undersökningar som undersökt i kustre
gionen så skulle detta ge ett bättre underlag att 
generalisera från.

Blickar vi norrut mot Voullerim i Jokkmokks 
socken, Lappland, från 4000 f.Kr. har vi möjlig
het att studera platsens inre rumsliga struktur. 
Fyndens spridning bildade tydliga mönster. Den 
hydda som undersöktes på 1980-talet visade en
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Tabell 36. Generaliserad jämförelse av fyra kustregioner under tre neolitiska tidsutsnitt. 
* Enstaka förekomster.

Mellan- och övre Norrlandskusten Södra Norrlandskusten Österbotten, kustnära Mälarområdet, kustnära

3 300-2 800 f.Kr.

God ordning - Nej Ja Nej

Oordning Nej Ja Nej Ja

Hus Ja ? Nej Ja Nej

Dödshus Nej Nej Nej Nej

Kamkeramik Nej Nej Ja Nej

Gropkeramik Nej Ja Nej* Ja

Snörkeramik Nej Nej Nej* Nej

2800-2400 f.Kr.

God ordning Ja Ja Ja Nej

Oordning Nej Ja Nej Ja

Hus Ja Nej Nej Nej

Dödshus Nej Nej Nej Ja

Kamkeramik Nej Nej Ja Nej

Gropkeramik Ja* Ja Nej* Ja

Snörkeramik Nej Nej Ja Nej

2400-2100 f.Kr.

God ordning Ja Ja Ja Ja

Oordning Nej Ja Nej Ja

Hus Ja Nej Nej Nej?

Dödshus Nej Nej Nej Ja

Kamkeramik Nej Nej Nej, Kiukais Nej

Gropkeramik Nej Ja Nej* Ja

Snörkeramik Ja Ja Ja Ja

tvådelad struktur som tolkades som att anlägg
ningen nyttjats av två familjer (Loeffler 1998). 
Man ser ut att ha haft regler för hur boplatsytan 
skulle ordnas och hur aktiviteter grupper och 
individer skulle förhålla sig till varandra (Knuts
son & Vogel zooo). Sett från Bjästamons och 
Kornsjövägens horisont känner vi igen denna 
karaktäristik. Analysen och diskussionen utgick 
från ett försök att förstå olika aktiviteter i termer 
av arbetsfördelning och social organisation.

Lillberget i Kalix socken från cirka 4 000 f.Kr. 
är mer än ett årtusende äldre än boplatserna vid 
Bjästa. Lillberget består av flera hyddlämningar, 
gravar och urskiljbara aktivitetsytor (Färjare & 
Wikström 1997; Halén 1994). Lämningarna efter 
hyddorna ligger tätt men överlappar inte varan
dra i något fall. Flera hyddor skulle kunna vara 
samtida vilket antyder något annat än en ordinär 
basboplats, kanske en samlingsboplats. Så många

som åtta hyddor skulle kunna vara samtida och 
husen tycks nästan utlagda enligt en plan (Halén 
1994:174). Boplatsen vid Lillberget kan sägas 
följa den goda ordningens princip.

Ställverksboplatsen och Rå-inget vid Nämfor- 
sen har brukats under lång tid med början kring 
4000 f.Kr. Dessa platser har en tydlig inlandsprä
ge 1 med bland annat förekomst av älgben.

Från 3 500 till 3 000 f.Kr. brukas Överveda- 
boplatsen som ligger vid Ängermanälvens myn
ning. Människorna som levde där hade havet 
som näringsresurs och de lämnade ett stort antal 
skifferföremål, bland annat T-formade redskap. 
Boplatsens inre struktur har inte nämnts som 
ordnad. Fokus i redovisningarna har legat på att 
presentera fyndmaterialet (Baudot! 199z).

Indraget läge längs Moälven nordväst om 
Örnsköldsvik och en blandning av landlevande 
och marina bytesdjur kännetecknar Anundsjö-
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Östra MelSydsverige Västsverige Kal. f.Kr. 
3650
Vu ollerim

ansverigeOkal. BP

Lundfors

Ullberget

4500 - • 3300

ÖvervedaTRB
(Alvastra)

Nämfor sen

4200 .

Hedninga- 
hällan 

■ 2700

TRB 7b
KarlsfSIt 1! SlretorPUonstorp4100 -

Bjurselet

Håcksta
3850 - ■ 2350

Figur 201. Bjästamons faser, mörkare färgtoner, jämförda 
med en tolkning av samhällsutvecklingen i andra regioner 
och med norrländska platser (modifierad efter Edenmo m.fl. 
1997, fig. 5:47).

MN A Mellanneolitikum A
MN B Mellanneolitikum B
SN Senneolitikum
TRB Trattbägarkultur
STY Stridsyxkultur
GRK Gropkeramisk kultur

I I Samhälle 
v j Grupp inom samhälle 

; ------► Kontinuitet från

boplatserna från cirka 3 000 f.Kr. Här noterades 
koncentrationer av ben som leder tanken till en 
ordnad struktur (Baudou 1992).

Lundfors i Västerbotten dateras till cirka 
3 500 f.Kr. De rumsliga mönstren studerades 
med utgångspunkt från anläggningar som gropar 
och härdar. Noel Broadbent föreslår att endast 
en kärnfamilj nyttjat platsen. Lundfors är inte 
något tydligt exempel på den goda ordningen 
(Broadbent 1982).

Boplatserna vid Bjurselet i Västerbotten har 
spår som tyder på bosättning i flera faser. Under 
den äldre fasen cirka 2 200-2 000 f.Kr. som bör 
motsvara Bjästamons yngre fas lämnas depositio
ner av tjocknackiga yxor och neolitisk keramik.

Kjel Knutsson (1988:170) har tolkat spåren från 
denna fas som lämningar efter invandrade män
niskor. Införandet av en ny bearbetningsteknik 
anpassad till flinta anförs som argument för 
detta. Bjurselet ligger i utloppet av Byskeälven 
omfattar få anläggningar som kan tolkas i termer 
av god ordning och den fas som kännetecknas av 
deponerade tjocknackiga yxor utgör ett närmast 
extremt inslag.

Västerbottniska Strandholm som liknar Bjur
selet är totalundersökt och lokalen domineras av 
flinföremål och där fanns också en stridsyxa av 
Hurva typ. Ytterligare en lokal i Västerbotten, 
Kusmark, innehöll ett stort antal flintyxor, många 
håleggade (Broadbent i982:67ff).
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Södra Norrlandskusten

Under det äldre skedet märks framför allt Södra 
Mårtsbo i Gästrikland. Den undersökta delen 
innehåller en stor mängd keramik, en grav, 
men i övrigt få anläggningar och inga spår av 
byggnader. Förhållandet tolkas som ett utslag 
av det urval som exploateringen givit. De sak
nade strukturerna/anläggningarna förmodas 
ligga utanför den undersökta delen (Björck m.fl. 
2004). Trots omständigheterna får ändå platsen 
betecknas som oordnad.

Samtidigt med bosättningen vid Bjästa nytt
jades ett antal platser som ligger omkring 5 5 
kilometer söder om Sundsvall nära byn Håcksta. 
Speciellt en av lokalerna, RAÄ 127 i Jättendals 
socken, liknar på många sätt Bjästamon och 
Kornsjövägen, särskilt de äldre faserna på dessa 
lokaler. Fyndmaterial, ekofakter och anlägg
ningstyper inklusive möjliga stolpburna hus gör 
att denna lokal kan vara en parallell företeelse 
(Holm 2006). Undersökningsytan är inte lika stor 
och det kan vara svårt att säga om den goda ord
ningen gällt även för denna plats, men inget mot
säger det. De andra boplatserna i Håckstatrakten 
som delundersökts (RAÄ 129 och RAÄ 130, 
Jättendals socken) tycks genom sitt fyndmate
rial mer likna de yngre faserna på lokalerna vid 
Bjästa (Holm 2006).

Bland de hundratals nyupptäckta neolitiska 
boplatserna i Gästrikland och Hälsingland har 
speciellt Vedmora och Fräkenrönningen varit 
föremål för större undersökningar. De är samtida 
med Bjästa lokalernas äldre fas och har beskrivits 
som välordnade med flera samtida hyddor och 
rumsligt separerade aktivitetsytor. Niclas Björck 
(2003:30) tolkar denna rumsliga ordning som ett 
gott uttryck för människans förmåga att skapa 
typer och att upprepat bygga likadana former av 
hus eller hyddor.

I Hälsinglands kusttrakter ligger Hedninga- 
hällan, en samtida plats som kan ses som den 
goda ordningens raka motsats. Hedningahällan 
som ligger på en klippavsats är framför allt en 
»fyndplats« i ett relativt utsatt topografiskt läge 
där spår efter boplatsaktiviteter som tillredning, 
tillverkning och boende nästan helt saknas (Holm 
2003, 2006; Schierbeck 1994). Platsens inre 
struktur kännetecknas av ett antal bergskrevor

fyllda med sot sten däribland skörbränd sten 
och artefakter. Anläggningarna betecknades som 
härdar (Schierbeck 1994). Av beskrivningen kan 
utläsas att det även funnits depositioner på berg
hällarna. Platsen är delvis samtida och i jämförel
sen med höga kusten lokalerna framstår Hedinga- 
hällan som närmast kaotisk. Agneta Schierbeck 
har tolkat lokalen som en sälfångstplats där ritu
ella aktiviteter spelat en större roll än på många 
andra lokaler (Schierbeck 1994).

Hedningahällan skiljer sig markant från Håck- 
staboplatserna och den närbelägna Vedmora. 
Kanske ska platsen ses en samlingslokal för cere
moniella handlingar (Holm 2003). Keramiken på 
Hedningahällan uppvisar drag av influenser från 
gropkeramisk tradition, stridsyxtradition och östlig 
Kiukaistradition men är egentligen inte typisk för 
någon av dessa traditioner (Schierbeck 1994:38).

Mälarområdets kust

Expoateringstrycket i regionen har resulterat i ett 
stort antal boplatsundersökningar. Därtill kan 
läggas en rad undersökningar inom ramen för 
universitetens forskning. Det är lätt att vilseledas 
av variationen i ett rikt källmaterial och det är 
samtidigt svårt att se generella mönster. Inom 
ramen för den här artikeln är det inte möjligt att 
redovisa resultaten plats för plats. Lyckligtvis 
föreligger sammanställningar som sammanfattar 
en del av resultaten. Med dessa som underlag görs 
här jämförelsen med Botniaundersökningarna.

Under skedet 3 300-2 800 f.Kr. som föregår 
Botniaundersökningarnas faser kan det generella 
mönstret i delar av mälarområdet sägas vara oord
nade platser. Stora mänger keramik, definierad som 
gropkeramik, deponerad i vid havsstranden och 
med spår av grävda gropar i de mäktiga lagren, 
avsaknad av härdar, stolphål eller andra bebyg- 
geselämningar. I vissa fall förekommer gravar med 
människoben, i andra fall spridda människoben 
(Björck m.fl. 2004; Edenmo m.fl. 1997; Gustafs
son m.fl. 2003; Segerberg 1999). Som exempel 
kan nämnas södra Mårtsbo i Valbo, Vadsbron II 
i Skuttunge, Lindskrog vid Arlanda flygplats, 
Masmo i Huddinge, Häggsta i Botkyrka, Korsnäs 
och Kyrktorp i Grödinge.

Generellt sett är dessa lokaler äldre men viss 
kronologisk överlappning finns dock med Botnia-
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lokalerna. De förefaller i jämförelse närmast som 
kaotiska med massdepositioner, framför allt av 
gropkeramik. Det har föreslagits att dessa platser 
i första hand fungerat som samlingsplatser för 
rituella aktiviteter och i andra hand fungerat som 
boplatser (Carlsson 1998; Gill 2003). En tendens 
som blir alltmer tydlig är att dessa depositioner 
domineras av Fagervik III keramik (Gustafsson 
m.fl. 2003; Olsson m.fl. 1994).

Längre fram i tid 2 800-2400 f.Kr. ändras bil
den. De mäktiga keramikdepositionerna verkar 
inte fortgå. I stället märks platser med mer ord
nade spår i form av små avgränsade keramikde
positioner och anläggningar med mellanliggande 
tomma ytor till exempel Igelsta i Östertälje. Sam
tidigt anläggs huskonstruktioner som innehåller 
flera begravningar av människor, »dödshus«. De 
ger ett välordnat intryck. Gläntan i Turinge är ett 
exempel och ett annat finns vid Bollbacken i Tors- 
tuna socken (Artursson 1997; Lindström 2000). 
Det sistnämnda som i stort sett är samtidigt med 
Botniaundersökningarnas yngsta fas 2400-2100 
f.Kr. Keramiken varierar under detta skede om 
man refererar till den traditionella arkeologiska 
kulturklassifikationen. Fagervik IV, stridsyx-, 
senneolitisk och keramik benämnd tredje grup
pen förekommer.

Den yngsta fasen överlappas också av läm
ningar som i huvudsak är ännu yngre. Undersök
ningsresultaten från dessa lokaler som känneteck
nas av så kallad senneolitisk keramik har även de 
en ordnad karaktär snarare än en kaotisk. Som 
exempel på detta kan nämnas Gröndal i närhe
ten av Arlanda flygplats (Hamilton 8c Runeson 
2003). I jämförelse med lokalerna längs Botnia- 
banan ter sig dock den goda ordningen mindre 
tydligt »formulerad« när det gäller Gröndal.

Österbottens kust

Platser med god ordning verkar också före
komma på andra sidan Bottenhavet. Från kamke- 
ramiska boplatser i Österbotten är avlånga hydd- 
lämningar kända (Pesonen 2002). De består av 
en fördjupning omgiven av vallar. Lämningarna 
kan ligga i grupper eller byliknande strukturer 
längs den dåtida strandlinjen. De äldre Kiukais- 
boplatserna har legat strandnära medan de yngre 
legat ett stycke från stranden. På de undersökta

lokalerna har förvånansvärt få fasta lämningar 
noterats (Edgren 1993:108).

Under perioden 4000-2000 f.Kr. märks över 
hela Finland en tendens till regional särart och 
specialisering. Ett nytt drag är att husen med ned
sänkt golvplan i norra Österbotten förekommer i 
by liknande sammanhang ofta vid älvmynningar. 
Ett mycket speciellt byggnadsverk från århund
radena kring 3 000 f.Kr. är den närmast fortlik- 
nande trähuskonstruktionen i Kierikki (Koivunen 
2002). Anläggningen har legat på en ö omgiven 
av vatten. Vid Peurasuo i Oulu undersöktes en 
plats med en förmodad datering till 2050 f.Kr. 
(Ojanlatva 8c Alakärppä 2002). En avlång bygg
nad med nedsänkt golvplan och koncentrationer 
av fynd antyder en ordnad struktur.

Under denna tid börjar man uppföra rösen 
och så kallade jättekyrkor (Nünes 2004). Detta 
kan möjligen vara nya uttryck av den goda ord
ningen. Ett annat sätt att se på jättekyrkorna är 
att de skulle kunna vara ett parallellt fenomen till 
hällbilder och extrema boplatsuttryck, en före
teelse som tillhör ett skede när samhällen ställs 
inför nya idékomplex som hotar, ifrågasätter eller 
utmanar rådande förhållanden. Jättekyrkornas 
formspråk har vissa likheter med boplatsvallarna 
i Österbotten och västra sidan av Östersjön (Lied- 
gren 1995:121). De har också diskuterats som 
en parallell till kulthus från bronsålder i Sverige 
(Victor 2002:68).

Platserna vid Höga kusten har dock inte så 
många likheter att de kan sägas höra till Öster
bottens kamkeramiska tradition, den typiska 
keramiken saknas till exempel. Jämförelsen öst
erut visar att det finns drag av idén om den goda 
ordningen. Det gäller rumsliga strukturer på 
boplatser hela vägen runt Östersjöns norra del.

DEN GODA ORDNINGEN BESTÅR 
-OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS

Det vi beskrivit som den goda ordningen upp
fattas inte som ett nytt fenomen som uppträder 
för första gången under det tredje årtusendet 
f.Kr. (Runeson a denna volym). Företeelsen tol
kas snarare som ett arv från äldre skeden. Att 
boplatsytorna framställs som så välordnade kan 
till dels förstås genom att de har kontrasterats 
mot platser med rumsliga mönster som framstår
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som mycket olika, till exempel Hedningahällan. 
Den goda ordningen utgör vår karaktäristik och 
tolkning av det mönster som de bevarade spåren 
lämnat på de undersökta platserna. Enskilda 
handlingar eller aktiviteter som stenbearbetning, 
tillredning av föda, skaftning av redskap genom 
hantering av harts, har varit knutna till bestämda 
platser inom lokalerna (Holback m.fl. 2004).

God ordning kan med stöd av ovananstående 
resonemang sägas förekomma i kust och inlands- 
boplatser från Ångermanland runt Bottenviken 
åtminstone ner till Österbotten. Den jämförelse 
som vi gjort sträcker sig inte längre söderut i 
nuvarande Finland. Även om boplatsundersök
ningar i den storleksordning som nu genomförts 
är få, så kan man från de publikationer som finns 
ana att välordnade lokaler är kännetecknande 
för kustboplatserna runt Bottenviken även under 
det skede som föregår tredje årtusendet f.Kr. 
Likheterna mellan Mellannorrland och det kam-

keramiska området är betydande trots att typisk 
kamkeramik saknas.

Har de egenskaper vi lyft fram ur dessa lokaler 
betydelse för förståelsen av hur neolitiseringens 
idéer påverkade norrlandsregionen? Finns det i 
detta sammanhang överensstämmelser med andra 
lokaler runt Bottenviken?

Keramiken har studerats med utgångspunkt 
från gods, dekor och formelement. Dessa variab
ler har tidigare analyserats för att karaktärisera, 
datera och » kulturbestämma« (Lindholm m.fl. 
denna volym). Den keramik som analyserats kan 
delas i två huvudgrupper. Den äldre gruppen, som 
betecknas gropkeramik (Fagervik III—IV), och den 
yngre gruppen som uppvisar drag från både grop
keramik och stridsyxkeramik, en blandform som 
omnämnts som »den tredje gruppen« (Edenmo 
m.fl. 1997; Graner & Larsson 2004). Grundtolk
ningen är att kontaktvägarna för keramiken pekar 
söderut längs kusten. Gropkeramik har påträf-

1 Gropkeramik
Figur 202. Kustkulturyttringar kring norra Östersjön och Bottenhavet under \ gg Ryheesilta keramik och
Bjästamons äldsta fas (Edenmo m.fl. 1997; Edgren 1993). ... sen kamkeramix ........
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fats i relativt små mängder och är en yttring med 
klar koppling till den gropkeramiska idésfären.
De undersökta lokalerna i höga kusten området 
liknar inte de keramikrika platserna i mälarområ- 
det och inte heller Hedningahällan i Hälsingland. 
Vedmora i Hälsningland och Fräkenrönningen i 
Gästrikland har dock en ordnad inre struktur som 
i så måtto är liknande (Björck 2.003).

Den så kallade »tredje gruppen« keramiken 
har likheter med en del av den keramik som 
påträffades vid Hedningahällan i Hälsingland. 
Den har beskrivits som en blandform mellan 
gropkeramik och stridsyxkeramik. Kärluppbygg
naden tyder snarast på en kamkeramisk tradition 
(Gustafsson m.fl. 2001:21). Keramiken antyder 
kontaktvägar, söderut men även österut till nuva
rande Finland där den samtida Kiukaiskerami- 
ken finns. Den liknar en del av keramiken från 
Hedningahällan men ska troligen betraktas som 
ett parallellfenomen. Den har beskrivits som ett

exempel på en blandform mellan flera keramik
traditioner: kamkeramisk och mellaneuropeisk 
keramisk tradition (Edgren 1993:109-110).

Söderut pekar också föremålen av flinta som 
framför allt kan föras till platsernas äldre faser. 
Även bärnstensföremålen antyder kontakter åt 
söder eller sydöst. Skiffer, bergart, kvarts och 
kvartsit tillhör de lokala inslagen eller att det fun
nits kontaktvägar norrut, västerut eller österut.
I dessa material märks allt ifrån föremål laddade 
med symboliska uttryck till tillverkningsavfall 
(George denna volym).

Hustyperna från den yngre fasen på Bjästa- 
mon och Kornsjövägen som redovisas (Holback 
denna volym), uppvisar drag som pekar norrut 
och österut men också söderut varför de funk- 
tionsindelade husen med delvis nedsänkt golvplan 
kan sägas vara exempel på en sammansmältning 
av karaktäristiska drag från regioner med olika 
traditioner.
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Figur 203. Kustkulturyttringar kring norra Östersjön ocb Bottenhavet under 
Bjästamons yngsta fas (Edenmo m.fl. 1997; Edgren 1993; Holm 2006).
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En iakttagelse var att husen förutom att ha fung
erat som boende och arbetsplats fyllt en rituell 
funktion. Både på Bjästamon och på Kornsjövä
gen förekom rödockra inom husytan. Speciella 
föremål framför allt av skiffer förekom i vägglin
jer och under golvnivån. Fragment av malstenar 
med slipytan nedvänd fanns i golvnivån på Bjästa- 
mons hus i. De avlånga husen har respekterats 
sedan de övergivits och har utgjort ett materiellt 
uttryck även när man slutat bo i dem. De runda 
husen har ingen direkt koppling till en bestämd 
region utanför höga kusten området. Närmast 
till hands ligger hyddorna vid Fräkenränningen 
och Vedmora. De låg i ett ordnat mönster och 
vid Fräkenrönningen förekom rödockra i hyd
dorna. Man anar att rituella handlingar knutits 
till bostaden/huset även här.

I mälarområdet verkar »huset« ha spelat 
en central roll i vissa begravningsritualer. Vid 
Gläntan och Bollbacken, som också är samtida 
med Bjästalokalerna, är detta speciellt tydligt 
(Artursson 1997; Lindström 1995). Det är det 
anmärkningsvärt vi ännu inte känner till hus 
från mellanneolitikum A i mälarlandskapens och 
södra norrlands kustland. De depositioner av 
människoben och gravar som förekommer på de 
gropkeramiska boplatserna ser inte ut att vara 
relaterade till hus, (Carlsson 1998; Sundström 
2003) inte ens symboliska hus. Depositionerna 
verkar inta en roll i spelet med platsen/ boplat
sen (Carlsson 1998; Gill 2003). »Språket« eller 
uttrycket depositioner av keramik och människo
ben leder tankarna till de samtida gånggrifterna 
på slättbygden. Paralleller till den fortliknande 
huskonstruktionen i Kierekki, Österbotten får 
sökas utanför Mälarregionen till exempel vid 
Alvastra (Koivunen 2002).

I den jämförande analysen av graven från 
Bjästamon poängteras likheter med gropkera
miska gravar och stridsyxgravar men inte kam- 
keramiska gravar, bortsett från fyndet vid Lill- 
berget i Norrbotten (Lindholm denna volym). 
I4C-dateringarna tyder på att Bjästagraven tillhör 
undersökningsytans äldsta fas medan samman
smältningen av varierande kulturspecifika drag 
antyder likhet med de yngre neolitiska uttrycken 
på Bjästamon.

Neolitiska uttryck

I en artikel om keramiken från den mellanneo- 
litiska boplatsen Lindskrog i Arlandaområdet 
beskrevs ett »extremt uttryck« med hänvisning 
till dess oordnade karaktär. Författarna syftar 
på de stora mängder keramik som sannolikt 
deponerats vid den dåvarande stranden. Bilden 
av den oordnade platsen fick sin motsats när 
undersökningarna av Botnialokalerna kommit 
igång. Det anmärkningsvärda med oordningen, 
som den framstod på Lindskrogsboplatsen, är att 
den betecknar ett förmodat generellt mönster för 
boplatser under tiden 3 300-2800 f.Kr. Mönstret 
är känt från området kring Dalälvens mynning och 
söderut. Här nämns bara Mälarlandskapen men 
fenomenet är inte begränsat dit. I tolkningen av 
boplatsen vid Lindskrog framfördes tanken att det 
extrema uttrycket stod för en kris orsakad av över
exploatering av naturresurser. I andra studier har 
depositionerna vid stränderna setts som rituella 
uttryck utlösta som en motreaktion till neolitiska 
idéer (Carlsson 1998; Gill 2003). Min uppfatt
ning är att de extrema uttrycken karaktäriserar de 
undersökta platserna i Mälardalens kustland från 
denna tid. Tolkningen av ett samhälle i omvälv
ning eller kris ligger nära till hands. Min fortsatta 
diskussion bygger vidare på detta resonemang.

I Mellanorrlands kustland syns en obruten 
kontakt söderut samtidigt som de neolitiska 
idéerna »hotar« kustsamhällena längre söderut. 
Boplatsernas inre struktur verkar inte förändras 
radikalt. I skedet som föregår Botnialokalerna 
förekommer ingen keramik och inga sädeskorn. 
Skifferföremål har dock blivit ett tydligt uttryck 
och i inlandet skapas hällbilder. Bilder med jak
tanknytning kan tolkas som att det rådande sys
temets överlägsenhet förtydligas och tom ristas i 
sten. Förslagsvis förtydligas också boplatsernas 
inre ordning vid denna tid.

Jakt och fångstsamhällena i regionen ver
kar ha varit starka och inte hotade men kanske 
utmanade av »neolitiska idéer«. Den tidiga neoli
tiska vågen (kännetecknad av trattbägarkeramik) 
lämnar egentligen inga nya spår av influenser men 
det är anmärkningsvärt att skifferns symbolvärde 
accentuerades och att man målade eller ristade 
bilder med jaktanknytning på stenhällar (Baudou 
1992; Lindgren 2002).
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Det är frestande att låta tolkningen av den goda 
ordningen leda till tanken att kustsamhällena 
(och kanske också inlandssamhällena) bar på 
embryot till ett stratifierat samhälle, parallellt 
med att jakt och fångstekonomierna blomstrade. 
Boplatsvallar med relativt ordnade depositioner 
kännetecknar inlandet (Lundberg 1997; Spång 
1997). Kanske skulle kunskap om samhällssyste
met ge den djupare förståelse till varför neolitiska 
uttryck saknas under perioden 3 300-2800 f.Kr. 
och förekommer från 2 800 f.Kr. Boplatserna 
brukas mer eller mindre kontinuerligt och bruket 
lämnar likartade spår under lång tid. Någon form 
av identifikation med platsen frodades sanno
likt. Tankar kring specifika hemplatser framförs 
också av Åsa Lundberg (denna volym). Platsernas 
betydelse var etablerad redan innan de neolitiska 
idéerna nådde fram.

Längre fram i tid när spår av odlingsindika- 
torer dyker upp kan man säga att brukandet av 
jorden eller hanterandet av sädeskorn inte med 
nödvändighet behövde vara en katalysator för en 
stor förändring. De undersökta lämningarna på 
Skorpedsåsen visar generellt inga spår av genom
gripande förändring under de tidsavsnitt som vi 
kunnat studera.

Helena Knutsson (1995) har diskuterat bofast
het i mesolitiska och neolitiska samhällen. Hon 
väljer medvetet en analysnivå som inte går ut på 
att söka urskilja olika samhällssystem för jägare
samlare under mesolitikum. Hon menar dock att 
det kan ha funnits mer eller mindre stratifierade 
samhällen men ser detta som gradskillnader 
mellan i huvudsak mobila samhällen (Knutsson 
I995:i84f)-

I vilken mån uppfattades social stratifiering 
som ett hot mot de mesolitiska samhällena i 
Norden? Den neolitiseringsvåg som med den lin- 
jebandkeramiska kulturen 5500-5000 f.Kr. rörde 
sig över Mellaneuropa antas ha burit på idéer 
om ett stratifierat samhälle. Gravlagda äldre män 
med mer gravgåvor än yngre, exotiska prestigefö
remål samt långhus av olika storlek har nämnts 
som exempel på statusskillnader (till exempel 
Hodder 1990; Nordquist 20oi:roi).

Den linjebandkeramiska kulturen kan ha ska
pat (mot?) reaktioner till exempel i södra Skan
dinavien och mälarområdet, karaktäriserade av 
trattbägarkeramik och gropkeramik (till exempel

Hodder 1990; Sundström 2003). Att se neoliti- 
seringen som ett slags kris inom vilken det upp
står flera världsbilder att förhålla sig till är inget 
ovanligt (Knutsson 2004:51). Lars Sundström har 
nyligen anslutit sig till tanken att de kontinen
tala kulturernas idéer om ett stratifierat samhälle 
transformerades i norra Europa. Här har det inte 
existerat sociala mönster motsvarande de norr
ländska utan i stället ett samhälle som hyllat kol
lektivet (Sundström 2003).

Sundstöm tycks mena att trattbägarkerami- 
kens samhällen givit en materiell manifestation 
av ett egalitärt ideal snarare än ett hierarkiskt. 
Knutsson & Knutssons uppfattning är att man 
ville återskapa de traditionsenliga förfäderskul- 
terna och myterna. Stridsyxkulturen kommer, 
med en ny social ordning byggd på bonden som 
en förfader och med ett stabilt bosättningsmöns
ter (Knutsson & Knutsson 2004:24, 33:29).

Både trattbägarsamhället och det gropkera- 
miska samhället verkar kännetecknas av att man 
velat slå vakt om den rådande sociala ideologin 
inför omvärldens »hot om förändring« (Carlsson 
2998; Gill 2003; Sundström 2003:218). Sam
tidigt har man accepterat vissa nyheter såsom 
tamdjur och cerealier, och bruket av keramik. 
Förändringen är trots allt påtaglig. Även om man 
inte blev bofast kan man säga att man förhöll sig 
på ett nytt sätt till platser vid stranden som, när 
det gäller vissa av de gropkeramiska lämning
arna, tyder på att man fäste en ny betydelse vid 
dem kanske som samlingsplatser och eller rituella 
depositionsplatser (Carlsson 1998; Gill 2003; 
Gustafsson m.fl. 2003). Kulturutvecklingen i kust 
och inland verka ha följt parallella spår med del
vis olika utgångspunkter men också med tydliga 
beröringspunkter genom utbytesrelationer och 
kontakter som resulterar i likartade materiella 
yttringar.

Reaktionen är tolkad som ett försvar av tra
ditionella ideologiska mönster. Försvaret kom
mer till uttryck i »överdrivna« handlingar/starka 
uttryck som till exempel kan ha tillämpats vid 
avgörande övergångsskeden i människors liv: 
födelse, inträdet i vuxenvärlden eller döden.
Från att ha lämnat nästan omärkliga spår efter 
jordbegravningar sprids det människoben på de 
gropkeramiska stränderna. Det staplas männis
koben i slättbygdernas monumentala jordtäckta
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stenhus. Men uttrycken blir i vissa fall olika till 
och med inom samma platser. På de mellanneoli- 
tiska stränderna förekommer förutom de spridda 
människobenen också begravningar av enstaka 
individer med till synes omsorgsfull gravupp
byggnad och deposition av föremål (Lindholm 
2003). Något som skulle kunna benämnas som 
en kluvenhet inför olika världsbilder uttrycks i de 
mellanneolitiska boplatserna längs Östersjöns väs
tra kust och på öarna. Det gäller i synnerhet för 
perioden 3 300-2800 f.Kr. Begravningsritualen är 
bara ett exempel, andra är:

• blandningen av uttryck som anknyter till jakt 
och fångst och till jordbruk och tama djur

• de massiva keramikdepositionerna,
• keramikens form och bildspråk med både 

sydliga och västliga, skandinaviska och östliga 
finska, baltiska, karaktärsdrag.

De (»extrema«) yttringar som Anders Carlsson 
benämnt keramikplatser och Alexander Gill kall
lat gropkeramiska stränder finns det inga kända 
motsvarigheter till norr om Hedningahällan 
(Carlsson 1998). Går vi vidare och jämför med de 
platser runt Bottenviken som visat mönster som 
liknar den mellannorrländska goda ordningen så 
ser vi inte heller där några direkta eller indirekta 
spår av den första neolitiseringsvågen. En för mig 
trolig förklaring är att kustkulturerna i norr av 
tradition utvecklats mer självständigt. Kanske för 
att det inte i den här regionen fanns några kollek
tiva ideal att försvara eller utveckla. En annan 
förklaring skulle kunna vara att jordbruk och 
boskapsskötsel i detta skede och i den här mil
jön inte innebar något reellt alternativ till ett väl 
utvecklat jakt och fångstsamhälle.

Materiella influenser

De materiella influenser som sätts i samband 
trattbägarkeramikens idékomplex antas alltså 
inte ha fått fäste i Mellannorrland under fjärde 
årtusendet f.Kr. Kommunikation och kontakter 
verkar ha funnits vilket som jag ser det skapat ett 
förhållningssätt till nya idéer. Kännedomen om de 
nya idéerna har inte hotat de existerande samhäl
lena utan snarare utmanat dem och drivit fram 
ett förtydligande av den existerande sociala ord
ningen. Genom att till exempel accentuera skif

ferns symbolvärde och idealisera älgen på berghäl
larna framhävdes den egna kulturens identitet och 
kanske suveränitet. Skeppen i hällkonsten skulle i 
detta i detta sammanhang kunna ses som ett sätt 
att framhålla kontakterna med andra grupper av 
människor. Det har nämnts att bilderna liknar 
umiaker, inuiternas kvinnobåtar (Wyszomirska 
1984). Att låta de ordnade platserna ingå som 
ett exempel på förtydligande av den sociala ord
ningen kan verkar som en nästan brutalt rak ana
logi. Depositionsmönstren, speciellt i husen, talar 
ändå enligt min uppfattning ett tydligt språk.

Tanken att sociala hierarkier redan börjat 
bildas under senmesolitikum bland de grupper 
som befolkade norrlandsregionen är inte helt 
främmande (Runeson a denna volym). Ett anta
gande om att människor kan ha blivit bofasta i 
kustregionen ligger i linje med en sådan tanke 
(Baudou 1992).

Boplatserna på Skorpedsåsen kan, om man ser 
till topografi och nivåförhållanden, ha bebotts 
samtidigt som trattbägarkeramiken introducera
des i mälarregionen, men järnvägssträckningen 
har skapat ett rumsligt utsnitt som sannolikt 
inte täcker lokalernas fullständiga kronologiska 
spännvidd. En 14C-datering från Kornsjövägen 
gav tidigneolitikum. Den ligger inom hus 1 som i 
övrigt lämnat material med mellanneolitisk date
ring. I hus i finns den tätaste koncentrationen av 
skifferföremål inom lokalen medan förekomsten 
av keramik är liten jämfört med platsens keramik
rika ytor (Lindqvist 2004). Det finns dock inget 
i den samlade fyndbilden som ger entydigt stöd 
för en datering till tidigneolitikum. Den mellan
neolitiska fasen på de undersökta platserna, den 
äldre av de neolitiska faserna som vi undersökt, 
innebär det första observerade inslaget av arte
fakter och fröer som direkt kan kopplas till det 
neolitiska sammanhanget utanför regionen. Före
komsten är begränsad och den tolkas som att den 
kommit till regionen via etablerade kontakter, 
till exempel utbytessystem för »varor«, äkten
skapsförbindelser eller samlingstillfällen. Inslaget 
tolkas inte som att det mellanneolitiska idé
komplex som dominerade längs Svealands- och 
södra norrlandskusten vunnit insteg. Den tydliga 
indikationen på lokal tillverkning av keramik 
(Lindholm m.fl. denna volym) kan tolkas som att 
traditionen införlivats genom ingifta kvinnor.
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Om det senmesolitiska samhället i Mellannorr- 
land inte hade kollektivet som ideal (Sundström 
2003), utan var socialt stratifierat i någon mån, 
så fanns inte heller förutsättningarna för att 
assimileras i de sydskandinayiska neolitiska 
idéströmmar som »omförhandlat« linjeband- 
keramikernas stratifierade samhälle. Trattbägar- 
keramikens samhälle kännetecknades av jordbruk 
och megalitgravar i slättbygderna samtidigt som 
gropkeramiska keramikplatser med stort inslag 
av jakt och fångst utmärker kustkulturen. Det är 
möjligt att Sydskandinaviens människor i både 
slättbygd och kust har försvarat ett samhällssys
tem som bejakat kollektivet men uttrycken har 
varit olika. För detta antagande spelar keramiken 
och framför allt de depositioner som lämnats 
under mellanneolitikum A en avgörande roll.

Sundström hävdar att det finns en samstäm
mighet i svensk arkeologisk forskning om att 
gropkeramisk kultur bryter med trattbägarkul- 
turen. Han ser det som ett problem att riktigt 
förklara gropkeramisk- och trattbägarkultur 
inom ramen för samma modell. Han vill göra 
trattbägarkulturen till traditionsbärare från de 
mesolitiska samhällena. I det resonemanget kan 
man säga att den gropkeramiska kulturen »blir 
över«, Sundström menar att detta måste förklaras 
med invandring eller stark interaktion med jägare 
samlare i närområdet (Sundström 2003:215).

Typiska trattbägare förekommer endast under 
en kort tidigneolitisk fas i Mälarlandskapens 
kustzon. De har upptäckts på platser som asso
cieras till havsfångst eller på mycket små lokaler 
med endast något eller några enstaka kärl ibland 
deponerade med ben av domesticerade djur 
(Ekman & Seving 1996; Gustafsson & Lindgren 
i manus; Kihlstedt & Lindgren 1999). I mälar
landskapen finns inga säkerställda lämningar av 
tidig- eller mellanneolitiska megalitgravar. Det 
som utmärker denna region under mellanneo
litikum är platserna med »gropkeramik« vars 
kommunikation i sin samtid och bakåt i tid till 
det östliga kamkeramiska området knappast kan 
förnekas. Niklas Stenbäck (2003) har behandlat 
dessa båda keramikstilar i sitt arbete om platser 
och keramik på ålandsöarna. Upplägget i hans 
arbete leder inte till att han betonar likheterna 
men han förnekar inte att de finns. Han redovisar 
tidigare forskares antaganden om ett gemensamt

östligt idékomplex som omfattat Östersjöns öar 
och kuster (Wyszomirska 1984), eller att så kall- 
lad gropkeramik är en blandform mellan tratt- 
bägarkeramik och kamkeramik (Timofeev 2000).

Kontakterna österut gör att sammanhangen 
längs Östersjöns västkust blir komplexa. Här 
skulle alltså de neolitiska idéerna möta ett sam
hälle som möjligen redan stod på gränsen mel
lan ett egalitärt och ett stratifierat system. Ett 
samhälle som ekonomiskt vilat på havets resurser 
och som inte haft tillgång till stora lättbrukade 
jordar som i slättbygderna eller djupt in i fjärd
miljöerna. Kanske det just är denna förmodat 
komplexa situation som hanteras i ritualerna på 
keramikstränderna.

I Mellannorrland och övre Norrland förekom
mer inte heller materiella spår av kontakter med 
de neolitiska idékomplexen under tiden 3 300- 
2800 f.Kr., då keramikplatserna anlades.

De neolitiska idéerna verkar inte ta överhan
den i detta skede heller, utan »omförhandlas« i 
rituella handlingar som förstärker de existerande 
strukturerna.

Det ser ut som att genomslaget kommer 
2 800-2400 f.Kr., alltså den äldsta delen av det 
tidsutsnitt som vi kunnat studera genom Bot- 
niaundersökningarna. Det tidigaste tecknet är 
krukskärvor som vi kallar gropkeramik. Godset 
är poröst, dekoren och kärlformen innebär att 
kärlet skulle klassas som Fagervik IV enligt Bagge 
(1951). Under den yngre fasen, 2400-2 100 f.Kr. 
ökar keramikmängden och kärlen ser annorlunda 
ut både när det gäller form gods och dekor. Sam
tidigt uppträder sädeskorn och i huset lämnas 
malstenar. Förändringen är uppenbar men jag 
menar att grundstrukturerna består. Hur är detta 
möjligt?

Tiden 2 800-2 100 f.Kr. är ett skede som är 
yngre än den period som kännetecknas av de 
extrema strandplatserna i Mälarlandskapen och 
södra Norrland. Inom detta skede ligger ordnade 
boplatser som Vedmora och Fräkenrönningen 
(Björck 2003). De har en väl organiserad rums
lig struktur precis som Bjästaboplatserna och de 
kamkeramiska boplatserna i öster. Jämförelsen 
österut ger en del av förståelsen av det dåtida 
samhället. Keramikstilarna och det porösa god
set tyder också på det. Platserna står också för 
nyordning genom att det finns ett litet inslag av
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en annan keramikstil med nya stildrag och att 
trattbägarinfluensen verkar vara på klar tillbaka
gång. Den nya stilen kan benämnas stridsyxkera- 
mik, båtyxkeramik eller snörkeramik. Keramik, 
båtyxor och tjocknackiga flintyxor indikerar en 
ny våg av idéspridning som sannolikt återigen 
innehållit tamdjurshållning och odling samt de 
ideologiska grundförutsättningarna för en social 
stratifiering av samhället (Carlsson 1998; Lekberg 
2002; Welinder m.fl. 1998).

En lokal faller helt utanför denna beskriv
ning av ordning, Hedningahällan, som delvis är 
samtida med den närbelägna Vedmoraboplatsen. 
Hedningahällan har ju beskrivits som den goda 
ordnings raka motsats. Den har likheter med 
keramikstränderna från perioden 3 300-2 800 
f.Kr. men den skiljer sig också. Keramiksträn
derna ligger i mer eller mindre typiska boplatslä
gen exempelvis sydvända mer eller mindre branta 
sluttningar och innehåller ofta grävda gropar 
(Edenmo m.fl. 1997). Hedningahällan ligger på 
en klippavsats och depositionerna ligger i bergs
skrevor och har sannolikt också legat direkt 
på hällen. Det är anmärkningsvärt att relativt 
stora mängder sädeskorn deponerats här vilket 
ändå skulle kunna ses som en »uppgörelse« med 
neolitiska idéer. Depositionerna har också drag 
av bronsålderns skärvstenskoncentrationer som 
ibland förekommer i bergskrevor i anslutning 
till de synliga högarna. En invändning här är 
att skärvstenshögar brukar ligga i anslutning till 
boplatserna. Hedningahällan skulle bättre passa 
som plats för ett röse.

Per Lekberg (2002) som studerat det senneo- 
litiska samhället menar att stridsyxtraditionen 
kan ses som en utgångspunkt för förståelsen av 
det samhälle som kännetecknar senneolitikum. 
När det gäller mälarlandskapen så ifrågasätter 
Per Lekberg den av flera forskare hävdade dua
lismen mellan gropkeramisk kultur och strids- 
yxkultur som kust- respektive inlandsforeteelser. 
Dualismen är enligt Lekberg inte helt giltig om 
man väger in lösfynden. Han ser stridsyxkulturen 
som en framväxande dominant i såväl inlands 
som kustzonerna. Alexander Gill har framfört en 
annan uppfattning; att människor med stridsyx- 
ideologi anlade både typiska stridsyxgravar och 
gravar på de »gropkeramiska stränderna« (Gill 
2003:200).

Lekberg tolkar den gropkeramiska kulturen som 
ett relativt perifert inslag vid kusten (Lekberg 
2002:71). Den uppfattningen skiljer sig från 
vad flera tidigare forskare hävdat (Edenmo m.fl. 
1997; Gustafsson m.fl. 2003).

Lekbergs syn på yngre mellanneolitikum och 
den idéström som kännetecknas av stridsyxor och 
snörkeramik är intressant. Benämningarna väx
lar: stridsyxkultur, båtyxkultur, enkelgravskultur 
eller snörkeramisk kultur men det verkar finnas 
en gemensam nämnare. Idéerna får ett genom
slag i regioner som tidigare inte visat materiella 
spår av ideologisk påverkan från den europeiska 
kontinenten. Anmärkningsvärt är då att denna 
ideologi lämnat så blygsamma spår i mälarområ- 
det och södra norrland där ett av kännetecknen 
är gropkeramiska stränder. Min tanke är att 
den förändring av platsernas karaktär som sker 
från mellanneolitkum A till mellanneolitkum B 
från oordning till ordning är just det materiella 
uttryck för ideologisk förändring som vi söker 
trots att det endast innehåller ett litet inslag av 
stridsyxkeramik. Behovet av att idealisera och 
ritualisera strandplatserna, jakten, sälen, män
niskan »sälmänniskan« tonade bort. I stället syns 
huset/hyddan som fenomen och objekt för rituell 
praktik både i vissa begravningsritualer och i var
dagen. Förändringen av keramiken under mellan
neolitikum B pekar snarare mot en influens från 
det kamkeramiska idékomplexet och platserna 
vid kusten tyder inte på att bruket av stridsyx
keramik helt ersatte den yngsta gropkeramiken.

Det är möjligt att de idéer som färdades med 
stridsyxkomplexet hade en stor genomslagskraft 
på grund av att det inte bara var fråga om en 
överföring av idéer utan också att människor 
rörde sig. För de norrländska samhällena kan en 
annan och kanske samverkande faktor ha varit 
att de redan bar på grunderna till en stratifierad 
samhällsordning och därför var mottagliga för 
denna ström av neolitiska idéer som av flera 
forskare ses som upprinnelsen till den sena sten
ålderns och bronsålderns sociala hierarkier (till 
exempel Carlsson 1998; Lekberg 2002). Lekberg, 
menar att det tycks råda en strukturell konti
nuitet i landskapet från mellanneolitikum B till 
bronsålderns period 2. Antagandet grundas på de 
materiella lämningarnas rumsliga fördelning.
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Resonemanget kring Botniabaneproj ektet bygger 
på en hypotes om att samhället varit stabilt och 
haft en grad av stratifiering redan under senmeso- 
litisk tid. Är det ett riktigt antagande så kan man 
föreslå att samhällena i Mellannorrland saknade 
förutsättningar för att hotas av den första vågen 
av neolitiska idéer (Carlsson 1998; Sundström 
2003). De reaktioner som i södra Skandinavien 
har tolkats som ett försvar av egalitära/kollekti- 
vistiska samhällsformer hade inga motsvarigheter 
i Mellannorrland enligt mitt sätt att se det. Jag 
har betraktat hällbilder och en ökad hantering av 
skifferföremål som ett förtydligande av ett stabilt 
samhälle med en (latent?) social hierarki. Den 
andra strömmen av neolitiska idéer omfattade 
delar av stridsyxtraditionens ideologiska uttryck, 
som de framträder i den så kallande »tredje grup
pen« keramiken och i markanta depositioner av 
tjocknackiga yxor vid Bjurselet med flera platser 
(Broadbent 1982; Knutsson 1988:170). Med 
denna andra ideologiska våg som kanske till och 
med innebar en begränsad invandring följde san
nolikt också idéer om en stratifierad samhälls
ordning. Dessa idéer hade kontakt- och kommu
nikationspunkter, med den lokala ordningen. De 
sociala nätverken byggdes tätare också mot grup
perna söderut, med en assimilering av neolitiska 
materiella uttryck och idéer som följd. Samhällets 
ekonomiska inriktning mot jakt och fångst änd
ras dock inte radikalt trots att man börjat hantera 
sädeskorn och malstenar.

Med detta resonemang följer tolkningen att 
man redan under sent mellanneolitikum och sen- 
neolitikum banade väg för det samhälle längre 
fram i tid efterlämnat bronsålderns kuströsen. 
Kuströsena representerar därför inte något dra
matiskt brott i den lokala samhällsutvecklingen 
trots att de utgör ett nytt materiellt uttryck.

»ETT SJÄLVSTÄNDIGT NORRLAND«

Så rubricerade Evert Baudou (1992) sitt avsnitt 
om neolitikum i verket Norrlands Forntid.

Det är lockande att fortsätta fundera över 
vilka centrum- och periferirelationer som verkli
gen gällt under dessa förändringsskeden. I många 
äldre och idag »överlagrade« tolkningsresone- 
mang beskrevs norrlandskusten i det falnande 
ljuset av utvecklingen längre söderut. Undersök

ningarna längs den blivande Botniabanan förstär
ker denna bild och leder till en ny förståelse av 
de materiella yttringar som kännetecknar mellan
neolitikum B och senneolitikum. Under perio
den 2 800-1 800 f.Kr. kan vi skönja ett närmast 
omvänt centrum periferi förhållande. Boplatserna 
är stora, rikt varierade och välordnade i Mellan
norrland medan de är få och i flera fall diffusa till 
sin karaktär i östra mälarområdet. Huskonstruk
tionerna har sina tydligaste motsvarigheter i Syd- 
skandinavien medan östra mälarområdet hittills 
lämnat få hus som kan mäta sig där det gäller 
storlek, rumsindelning och depositionsmonster. I 
Mellannorrland förekommer den så kallade tredje 
gruppen-keramiken i större koncentrationer och i 
»större och mer komplext boplatssammanhang« 
jämfört med mälarlandskapen. Den hittills enda 
kända hällkistan vid Lagmansören har omdate- 
rats och verkar vara helt samtida med hällkis- 
torna på Falbygden. Kontaktnäten till omvärlden 
har varit vida och rikt förgrenade vilket visar sig 
i den materiella kulturen. Det lilla kopparblecket 
från den stora byggnaden på Bjästamon antyder 
en mycket tidig indikation på att man hanterat 
metallföremål. Andra exempel på kontakter är så 
kallade nordbottniska redskap samt artefakter av 
bärnsten och flinta. De inhemska skiffer-, kvarts- 
och kvartsitföremålen indikerar en väl utvecklad 
hantverksskicklighet. Teknologin för bearbet
ning av skiffer, kvarts och kvartsit framstår som 
avancerad. Skifferföremål som sannolikt har sitt 
ursprung i Mellannorrland förekommer redan i 
senmesolitiska boplatslämningar i mälarområdet. 
Samhället, som det kommer till uttryck i de mel- 
lannorrländska boplatserna framstår i sin helhet 
som stabilt genom hela perioden jämfört med 
de för mig instabila förhållanden som verkar ha 
gällt i Mälarområdet. Vår syn på det omvända 
centrum perifieriförhållandet innebär inte att vi 
förnekar att många företeelser har sitt ursprung 
söderut. Det vi vill poängtera är att i Mellan
norrland kommer vissa företeelser till tydligare 
uttryck. De ingår dessutom i boplatslämningar 
som tolkas som resultat av ett stabilt samhälle 
med en tydlig, mer eller mindre bofast förankring 
vid kusten. Det kronologiska utsnitt i Mellan
norrland som studerats är en del av en längre sta
bil utvecklingsfas i ett samhälle som utstrålar god 
organisation och stabilitet.
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I stora drag behåller kulturerna kring Botten
viken sin jakt och fångstprägel men assimilerar 
materiella yttringar av olika slag alltifrån grop
keramik till bronsåldersrösen. Med förekomsten 
av nya gravformer som kuströsena antar jag att 
de norrländska kustsamhällena haft en gemensam 
utveckling med samhällena söderut men utan att 
förlora den regionala identiteten. Det är asbestke
ramiken ett exempel på. Under neolitikum bygger 
samhällena kanske också en ordning som redan 
bar på embryot till en form av social stratifiering. 
Därför fanns enligt min tolkning ingen grogrund

för en omfattande/omvälvande reaktion (motsva
rande det som hände på slättbygderna och vid 
kusterna söderöver). Jag tolkar det i stället som 
att det »rådande tillståndet« förstärktes genom 
hällbilderna och hanteringen av skifferföremål.

Med ökad mottaglighet och bredare kontak
ter från och med yngre mellanneolitikum kom 
inledningen till en delvis ny utvecklingsfas i 
Mellannorrlands kustland. Frågan är dock om 
man kan tala om en omvälvande förändring i ett 
samhälle som behåller sina huvudnäringar och 
sin goda ordning.

Figur 204. Rensning av stora sammanhängande ytor var en av nycklarna till förståelsen av 
den goda ordningen. Foto: Ulf Strucke.
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JÄRNVÄG OCH ARKEOLOGI

Den yngre stenålderns människor levde vid Bottenhavet för 
5000 år sedan. Det är spåren efter deras liv som vi berättar ^ 
om här. Fyra platser norr och söder om Örnsköldsvik har 
grävts ut i sträckningen för den nya järnvägen, Botniabanan.

Boken innehåller ett antal betraktelser som bygger på 
resultat från utgrävningarna. Här diskuteras stenålderns 
samhällen och naturlandskapets förändringar, bosättning
arnas karaktär, husens utseende och vad föremålen kan 
berätta. Vi ger också en bild av vilken betydelse platserna 
haft i historisk tid. .•

Boken har 14 författare som kommer från olika arbets
platser. Angaria AB, Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB och 
Länsmuseet Västernorrland har stått för den regionala repre
sentationen och Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeo
logiska undersökningar (UV) har bidragit med medarbetare 
från övriga landet och fungerat som huvudman för projektet.
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