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Förord

r 1990 startade arkeologin inför den nya 
E4:an genom Uppland från Uppsala till 
Mehedeby. Detta skedde genom en för-

studie inför de alternativa sträckningsförslagen. 
Sedan dess har det arkeologiska arbetet rullat vi-
dare med utredningar, förundersökningar, slutun-
dersökningar, analyser, basrapporter, föredrag, ut-
ställningar, publikationer m.m. Nu avslutas detta 
gigantiska arkeologiska projekt med publikationer 
som är uppbyggda kring olika teman. 

Allt sedan de större slutundersökningarna på-
börjades år 2000 och fram till 2006 då de avslu-
tades har arkeologiska frågor dryftats mellan de 
tre undersökande institutionerna under samord-
ning av Arkeologiråd E4. I detta råd har vi beaktat 
frågor och förväntningar som ställts av exploatör, 
länsstyrelse, forskarvärld och allmänhet. Den sista 
gemensamma produkten av detta är också denna 
publikation, där arkeologer från de tre institutio-
nerna arbetat tillsammans. 

Undersökningarna på E4:an hade inte kunnat 
genomföras med en sådan professionalism utan de 
arkeologer som deltagit. Under åren har runt 200 

personer på ett eller annat sätt bidragit med kun-
skap, arbetsinsatser och intresse, allt för att kunna 
avsluta detta med dessa publikationer. Ett stort 
tack till er alla som har bidragit till denna kun-
skapshöjning av den uppländska förhistorien. 

Vi riktar även ett stort tack till vår uppdragsgi-
vare, Vägverket, som har varit en mycket bra sam-
arbetspartner. Det är inte bara de arkeologiska un-
dersökningarna som varit omfattande utan även 
själva vägbyggnationen har varit av extraordinär 
omfattning. Trots detta har arkeologer och väg-
byggare kunnat enas om logistiken utan att kom-
ma i konflikt med varandra. 

Sist hoppas vi att denna publikation tillsam-
mans med de övriga kommer ge svar på många 
frågor rörande förhistorien i Uppland men även 
att den kommer att inspirera läsaren till att fort-
sätta söka kunskap. 

Uppsala oktober 2007

Britta Rosborg
Riksantikvarieämbetet, UV GAL

Jan Apel
Societas Archaeologica Upsaliensis

Bent Syse
Upplandsmuseet
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Vid vägs ände. En väg som E4:an skär genom landskapet på ett 
sätt som äldre tiders vägar aldrig gjorde. Den syftar till att förena 
landsändar, inte till att underlätta kontakter i bygderna. När äldre 
vägar svänger efter topografin skär E4:an rakt igenom, när äldre 
vägar förenar granngårdar ute i bygderna kan Europavägen göra 
att sådana möten försvåras. Att moderna vägar inte går från kul-
turbygd till kulturbygd betyder att vi får möjlighet att undersöka 
fornlämningar på avsides platser långt från vår tids bygder. Den 
bild som framträdde vid Högmossen kan sägas utgöra en sam-
mansättning av lämningar vi inte hade fått tillfälle att undersöka 
annars. Dessa skogs- och stenålderslämningar karaktäriserar också 
fornlämningsbilden i norra Upplands skogar mer än något annat. 
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latserna kring Högmossen är de nordligast 
belägna lokalerna som undersöktes inom 
ramen för E4-projektet. Det norduppländ-

ska landskapets resurser och människors varieran-
de behov under skilda tider har gjort att den plats 
som behandlas i boken kom att vara av betydelse, 
på helt olika sätt under två helt olika historiska 
skeden. I detta perspektiv blir Högmossen en god 
illustration av landskapets föränderlighet i vår del 
av världen, men också av variabiliteten i hur plat-
ser värderas av människor under olika perioder. 
Högmossen kan också sägas väl representera den 
allmänna fornlämningsbilden när det gäller stora 
skogsarealer i norra Uppland. 

Arla i urtid

I begynnelsen, under istiden, danas det landskap 
vi känner som Uppland. Alla istidens landforma-
tioner som präglar landskapet skapas; berg slipas 
jämna, lerslätter, åsar och moränformationer av-
sätts. Vid Högmossen skapas den ås (Rudsjöåsen) 
som årtusenden senare kom att utgöra en lång-
sträckt ö i skärgården. När isen släpper sitt grepp 
omkring 8000 f.Kr. ligger platsen mer än 100 
meter under havets yta. Det krävs fyra årtusen-
den av kontinuerlig landhöjning innan de första 

Inledning 
Niclas Björck & Karl Fredrik Lindberg

stenblocken vid Rudsjöåsen bryter havets yta. När 
åsen stiger ur havet börjar naturkrafterna återigen 
forma platsen. Dåtidens Östersjö (Litorina havet) 
svallar över åsen, stormar spolar bort sand och 
grus medan större stenar och block orubbade blir 
kvar. Detta gör att mer höglänta partier av åsen 
blir blockiga och finare material avsätts på låglänta 
partier, som vid denna tid låg ute i grunt vatten. 
Det är när dessa mer låglänta partier längs åsens 
sida lyfts ur havet som människor först väljer att 
bosätta sig på Högmossen. Bara några århundra-
den efter att det var en attraktiv plats i skärgården 
gör landhöjningen att de resurser, vilka är själva 
anledningen till att man valt att bo på Högmos-
sen, säl, fisk och kanske även marina vegetabilier, 
finns allt längre från platsen. Istället för att vara en 
attraktiv plats i skärgården blir Högmossen ännu 
en av norra Upplands skogsbackar. Människorna 
i efterföljande generationer finner andra platser 
som uppfyllde deras kriterier för att vara en god 
boplats, något som Högmossen genom landhöj-
ningens konsekvenser inte längre gjorde. 

När de neolitiska människorna givit sig av lig-
ger Högmossen öde i fem årtusenden, det finns 
åtminstone ingenting arkeologiskt som kan påvisa 
att platsen nyttjats. Efter denna långa tid bryts 
tystnaden av en kolares yxa. De skogsarbetare som 

Bilden visar hur den nya delen av E4:an slutar genom att möta och gå ihop med den gamla strax norr 
om Högmossen. Symboliskt kan bilden också illustrera att Högmossen-publikationen markerar slutet på 
Högmossen-undersökningen såväl som den arkeologiska publiceringen inom ramen för E4-projektet.

P
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under några århundraden återkom till Högmossen 
anade aldrig den historia som låg dold i marken 
under deras fötter. De levde i en tid nära vår egen 
och orsaken till att skogsbackar av detta slag blev 
intressanta är den storskaliga järnframställningen 
på bruken. Spåren efter kolarna är således en av-
spegling av en viktig del av den industrihistoria 
som fortfarande präglar vårt samhälle. 

Kunskap och berättande

Vårt mål med denna skrift är att berätta om de 
aktiviteter som avspeglades arkeologiskt på Hög-
mossen men också att sätta in dessa i ett större 
sammanhang under respektive tidsperiod. Det 
slumpar sig så att de tidsperioder som det finns 
spår efter ligger i extrema lägen på den arkeo-
logiska tidsaxeln, lämningarna ger därför en in-
gång till två helt skilda epoker. Den ena är belä-
get så långt tillbaka som det överhuvudtaget är 
möjligt på denna plats, går man ytterligare några 
århundraden tillbaka ligger platsen under havets 
yta. Den andra epoken ligger så nära vår egen tid 
att det ofta är enklare att besvara våra frågor ge-
nom böcker, t.ex. Hilding Bergströms ”Handbok 
för kolare” från år 1947 eller andra rent historiska 
källmaterial om bruksepoken eller stormaktstiden, 
än att använda traditionella arkeologiska metoder. 
Undersökningarna som utförts visar emellertid att 

arkeologin kan belysa aspekter som inte speglas i 
de skriftliga källorna, det kan vara processer av ge-
nerell giltighet men också vardagliga detaljer som 
inte noterats i andra källor.

Arkeologin har goda förutsättningar att finna 
spår som berättar om boende, mathållning, red-
skap och till och med aspekter på samhällets upp-
byggnad och utveckling. Att berätta en intressant 
historia kräver emellertid också att man ibland går 
bortom det som direkt kan utläsas ur arkeologiska 
material. Detta är nödvändigt framförallt när vi går 
från sådant som avsätter materiella spår till allt det 
som inte avsätter iakttagbara spår. Människors tro 
och världsbild kan avspeglas i symboler, men ideér-
na bakom symbolerna är svårare att nå. Ibland blir 
vi därför tvungna att, utifrån de ledtrådar vi har, 
göra antaganden. 

Ett sådant område är när det gäller människors 
tro och världsbild. Även om kolaren sannolikt inget 
anade är det faktiskt under hans samtid som en 
förståelse för de processer som gör att vi idag kan 
berätta historien om stenåldersmänniskorna först 
nedtecknas. Iakttagelserna av strandförskjutningen 
är de samma som vi, i generationsperspektiv, fort-
farande kan göra. Att sådana iakttagelser finns i lit-
teratur redan under 1600-talet gör det emellertid 
sannolikt att människor som levt och verkat vid 
kusten i vår del av världen alltid gjort iakttagelser av 
detta slag (se kap. 3). Skeendet som iakttas är hela 
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tiden detsamma, men världsbilden handlar om hur 
iakttagelserna gjorts begripliga. Förklaringsmodel-
lerna till varför vattnet synbarligen minskade har 
bevisligen varierat under senare århundraden, men 
har säkerligen varierat än mer genom årtusendena. 
Frågor av detta slag är mycket svåra att lösa med 
arkeologiska medel. De är emellertid ofta betydel-
sefulla och det kan av denna anledning vara intres-
santa att ändå beröra. Det vi vet är att människorna 
på de neolitiska kustboplatserna levde nära havet 
och av havet. Samtidigt levde de under en tid då 
landhöjningen var nästan dubbelt så stor jämfört 
med idag och strandförskjutningen därmed betyd-
ligt mer markant. Att människor under dessa om-
ständigheter funderat på vattenminskningen torde 
vara relativt säkert. Frågor som varför farföräldrar-
nas kustboplats hamnat i skogen och deras bästa 
abborrgrund på torra land har säkerligen rests. 
Att fundera på om stenålderns människor ställde 
dessa frågor ger oss en möjlighet att åtminstone 
närma oss delar av deras världsbild. En världsbild 
där kanske andra aspekter avspeglas i gravskick, 
djuravbildningar och t.ex. ristningar. Om sedan va-
riationer finns mellan olika områden kan åtmins-
tone en kontrastering göras mellan regionerna och 
hypoteser kring olika regioner formuleras. Det är 
emellertid också viktigt att hypotetiska tolkningar 
görs, och om vi vill förstå människorna är det nog 
nödvändigt att vi åtminstone försöker.

Ny väg och ny kunskap
Den nya väg E4:an mellan Uppsala och Mehedeby 
började planeras redan på 1950-talet. Att arbetet, 
till och från, har pågått under en så lång tid är be-
gripligt med tanke på att det är den längsta mo-
torvägsbyggnadsetappen i Sverige någonsin, sam-
tidigt som hänsyn tagits till en stor mängd olika 
aspekter, t.ex. säkerhet, kostnader, natur- och kul-
turmiljö. De sista frågetecknen kring projektet och 
dess finansiering löstes vid millennieskiftet och år 
2002 påbörjades vägbyggnationen. Arbetets stor-
lek har naturligtvis haft konsekvenser för de ar-
keologiska undersökningarnas omfattning. Detta 
särskilt som vägen i sin helhet går genom Upp-
land, ett av landets mer fornminnesrika landskap. 
Att den arkeologiska publiceringen nu kunnat 
fullbordas med denna 6:e del beror till stor del på 
det nära samarbete mellan Vägverket, Länsstyrel-
sen, byggföretagen och de arkeologiska institutio-
nerna som möjliggjort att arbetena med vägen och 
arkeologin kunnat fortgå parallellt utan problem. 
Detta trots att de nya upptäckter som gjordes un-
der pågående arbete annars lätt skulle ha kunnat 
leda till logistiska problem i detta stora och krä-
vande arbetsprojekt. Lämningarna vid Högmos-
sen är till stor del ett exempel på den typ av nyupp-
täckter som potentiellt hade kunnat bli besvärligt 
att hantera. Det kan därför vara relevant att i detta 
sammanhang diskutera orsakerna till att dessa 

Figur 1. I bandet ovanpå tidsaxeln försöker vi il-
lustrera hur Högmossen varit från att den lyfts ur havet 
till att vi finner den. Man ser att platsen varit havsbotten 
eller skog nästan hela tiden. Där illustreras också skillna-
derna i hur platsen varit, brukats och det stora avstånd 
i tid som ligger mellan de två faser då människor var på 
den plats som vi kommit att kalla Högmossen, RAÄ 85 i 
Tierp socken.

Figure 1. In the band on top of the time axis we try to 
illustrate how Högmossen has changed from the time it 
rises from the sea until we found it. You can see that the 
place has been sea bottom or forest almost all the time. 
This is also a illustration of how the place has been used 
and the great distance in time that lies between the two 
phases of use.
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lämningar varit svåra att lokalisera samt vikten av 
att även dessa tidsperioder och aktiviteter nu bli-
vit dokumenterade inom ramen för E4-projektet.

Att finna spåren av forntida boplatser kräver att 
forna tiders landskap, i den mån det är möjligt, 
rekonstrueras. Det handlar om att rekonstruera 
bygder, vägnät, sjöar och skärgårdar, men också 
om andra aspekter såsom växtlighet och landska-
pets topografi. Från historisk tid finns ofta kartor 
som hjälper oss att förstå sentida bruk av landska-
pet. Det kan handla om bygdernas utbredning, 
vägarnas sträckning, vad som var åker och vad 
som var utmark, men också om konsekvenser av 
storskaliga projekt, t.ex. sänkningar av sjöar eller 
utdikningar av sankmarker. I Uppland tenderar 
de fornlämningar som hör till senneolitikum och 
tiden därefter ofta att ligga i anslutning till områ-
den som varit bygder under senare tid och där går-

dar ligger även i vår tid. När E4-projektet påbör-
jades år 2002 var de fornlämningar som var kända 
inom vägområdet främst boplatser och gravar från 
brons- och järnåldern. Av dessa påträffades majo-
riteten, i åker eller äng, i närheten av den histo-
riska tidens bygder. 

Genom att våra nya vägar söker sig tvärs genom 
landskapet, till stora delar genom oländig skogs-
mark, ger detta emellertid oss arkeologer anled-
ning att också återvända till delar av landskapet 
som ligger långt från den historiska tidens bygder. 
Detta ställer särskilda krav eftersom de fornläm-
ningar som finns i avsides belägna skogsmarker 
sällan är kända sedan tidigare och de är dessutom 
oftast inte synliga ovan mark. Att finna fornläm-
ningar i de vidsträckta skogarna kräver en fördju-
pad landskapsanalys. Av ojämförligt störst bety-
delse för en sådan förståelse är landhöjningen och 

Figur 2. Ibland fick vägarbetare och arkeologer arbeta nära inpå varandra. Vid t.ex. Brännpussen, skedde spräng-
ning och byggande i direkt anslutning till undersökningen av en neolitisk boplats (foto: Hawkeye © flygfoto). 

Figure 2. Sometimes road workers and archaeologists had to work close by. At Brännpussen blasting and construction 
took place in direct connection to the archaeological excavation of a Neolithic dwelling site (photo: Hawkeye © flygfoto).
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den därav följande strandförskjutningen. Model-
ler av denna process ger oss möjlighet att rekon-
struera förhållandet mellan land och vatten under 
olika perioder av forntiden (se kap. 2). När model-
ler av svunna epokers landskap skapats kan dessa 
sedan vara utgångspunkt i våra försök att förstå 
hur människor, under mycket avlägsna perioder, 
utnyttjat landskapet. 

Nästa steg är att vi ger oss ut i terrängen och 
testar de hypoteser kring människans nyttjande 
av landskapet vi formulerat. Av den som invente-
rar i fält krävs en vakenhet och en förmåga att se 
andra tiders landskap bakom den ridå av vår tids 
vegetation som ofta effektivt döljer alla spår. Ofta 
är spåren ovan mark inte alls synliga eller åtmins-
tone inte begripliga i fältsituationen. I dessa fall 
är det enda som skvallrar om forntida aktiviteter 
de fynd som ligger kvar i marken. Att finna dessa 
är en hypotetisk-deduktiv process där frågorna 
ställs utifrån inventerarens ackumulerade erfa-
renhet och förmåga att initierat tolka landskapet. 
Frågorna besvaras genom att provgropar upptas 
på ”rätt” ställen. Var de ”rätta” ställena är kan 
förstås bero på en lång rad olika variabler, men 
främst är det topografiskt och fornlandskapsrela-
tivt bestämt. Då variationen i landskapet i princip 
är obegränsad, kan de ”rätta” ställena vanligtvis 
endast definieras utifrån sin kontext. Ett föga till-
talande läge kan därmed vara det bästa i relation 
till omgivande landskap under en viss period. På 
samma sätt kan det som traditionellt betraktas 
som ett utmärkt läge, t.ex. en sandig sluttning 
orienterad mot söder, vara dåligt relativt till andra 
platser i den skärgårdsmiljö där platsen en gång 
låg. Att människorna under forntiden istället val-
de den lite stenigare östsluttningen kan ha berott 
på närheten till bra fiskevatten, sälgrund eller t.ex. 
fina bestånd av hassel. Poängen med detta är att 
samtliga anförda variabler ligger utanför vad som 
idag är möjligt att känna till. Att finna platserna är 
därför också en fråga om att ställa många frågor 
för att kanske erhålla ett jakande svar på någon av 
dem. Att finna fornlämningar av detta slag är där-
för ett lärande, där upplevelsen av dåtidens land-
skap i dagens skogsmiljö är den enda möjligheten 
vi har för att utveckla vår förmåga. När man arbe-
tar på detta sätt upptäcker man ständigt nya saker 

och kunskapen utvecklas därför kontinuerligt. 
Med denna metod har det varit möjligt att visa 

att nya E4:an, utöver tidigare uppmärksammade 
lämningar från brons- och järnålder, berörde plat-
ser med lämningar från olika delar av stenåldern 
och platser med spår från äldre tiders skogsbruk. 
Att utmarksverksamheter eller boplatser i an-
norlunda lägen från brons- och järnålder kunnat 
upptäckas är i detta fall en ”spin off” effekt av 
metoden. Resultaten kan emellertid brukas och i 
framtiden ge oss en bättre möjlighet att mer syste-
matiskt söka lämningar även av detta slag (Björck 
& Guinard 2003; Scharp 2004; Björck m.fl. 2005; 
Björck & Larsson 2007a). Från början var E4-
projektet tänkt att beröra omkring 30 lokaler med 
lämningar från främst brons- och järnålder. Räk-
nar man in såväl stenålder som skogslämningar 
har arkeologiska undersökningar kommit att ske 
på inte mindre än 70 olika lokaler. Tillskottet av 
dessa båda kategorier ger projektet en bättre ba-
lans såväl kronologiskt som kategoriskt, projektet 
har tillförts hela stenåldern, men även brons- och 
järnålderns samt den historiska tidens skogshant-
verk som sedan tidigare var lite känt (Aspeborg 
m.fl. 1995; Fagerlund 2002; Scharp 2004; Hen-
nius m.fl. 2005; Björck & Larsson 2007a).

Undersökningarna längs E4:an mellan Uppsala 
och Mehedeby har genererat ny kunskap kring 
vitt skilda miljöer i landskapet och har berikat vår 
kunskap om Upplands historia i en sällan skådad 
omfattning. Det finns ingen anledning att betvivla 
de framkomna platsernas representativitet för den 
generella fornlämningsbilden i denna region. E4-
undersökningarna kan med fog beskrivas som ett 
tvärsnitt av Upplands fornlämningar såväl med 
avseende på kategori som med avseende på kro-
nologi. All den nya kunskap som har genererats 
hjälper oss nu att lägga det stora pusslet över Upp-
lands förhistoria. Ibland ger resultaten anledning 
att helt omvärdera perioder, men under alla epo-
ker har resultaten givit större detaljkännedom och 
högre upplösning. 



16 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Ett givande och tagande  
– den publika verksamheten kring 
E4 projektet och Högmossen

Högmossen har således givit viktiga kunskapsbi-
drag kring epoker som ursprungligen endast i be-
gränsad grad belystes inom ramen för E4-projektet. 
Betydelsen av platsen stannar emellertid inte vid 
kunskapsuppbyggnad kring dessa tidsperioder. Av 
lika stor betydelse är att undersökningarna skett på 
platser och i miljöer där inga eller mycket få under-
sökningar skett tidigare. Under arbetets gång var 
Högmossen uppskattat av besökare från när och 
fjärran. På arkeologindagen kom hundratals be-
sökare som tog del av resultaten och blev guidade 

runt platsen. Besökarna berättade sina egna histo-
rier och lyssnade till arkeologernas. Överlag karak-
täriserades den publika verksamheten av att vara en 
positiv kommunikation. E4-projektet kan sägas ha 
fört arkeologin ut till dessa platser och de männis-
kor som bor där, likaväl som kunskapen från plat-
sen förts in till forskare, museér och akademier. 

E4-projektet har varit speciellt på många sätt 
och ett av dessa var att Länsstyrelsen och Väg-
verket finansierade en informatörstjänst för den 
arkeologiska delen av delad E4-projektet. Ofta 
finns inga medel för att ge information till all-
mänheten, men genom informatörerna kunde 
arbete av detta slag arrangeras fortlöpande un-
der projekttiden. Genom ett gott samarbete mel-
lan informatörer och arkeologerna i fält kunde 

Figur 3. Under arbetets gång fanns både broschyrer och en informationsskylt samt exemplar av projektets senaste 
årsberättelse att dela ut till besökare, men det var nog ändå samtalet med arkeologerna som var mest uppskattat. En 
informationsskylt kring E4-projektet i allmänhet och Högmossen i synnerhet var det första som mötte besökarna.

Figure 3. During the excavation there were brochures to let visitors know more about the project, but conversation 
with the archaeologists were probably the most appreciated feature. An information sign about the E4-project and 
Högmossen in particular was among the first things that meet the visitors.
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information nå ut genom många olika kanaler. 
Den publika verksamheten hade således en stor 

bredd och information har inte bara förmedlats di-
rekt till intresserade besökare och t.ex. skolklasser, 
även om denna del också varit både lyckad och av 
relativt stor omfattning. På arkeologidagen i augusti 
2004 presenterades Högmossen åter för allmänhe-
ten, denna gång vid museet i Gamla Uppsala. 

Resultaten har fortlöpande presenterats i arti-

kelform genom ”ARKEOLOGI E4” årsberättelser 
2002-2004 och de mer övergripande tolkningar 
som presenterades i årsboken Uppland som utkom 
år 2006. Mer ingående och fördjupade tolkningar 
har presenterats i de fyra tematiska artikelpubli-
kationerna som utkommer under 2007. Men re-
sultaten har förutom i rapporterna också spridits 
genom årliga föreläsningsserier, populära publika-
tioner, utställningar, broschyrer och t.ex. med in-
formationsskyltar (fig.3). Sedan undersökningen 
2004 har resultat och tolkningar också förts ut 
på nationella och internationella kongresser vid 
många tillfällen.

Pressen är en annan kanal som har haft stor bety-
delse för förmedling inom E4-projektet och under 
åren 2002-2004 publicerades mer än 160 artiklar, 
37 reportage visades i TV och 36 sändes i radio. På 
Internet presenterades också resultaten från un-
dersökningsplatserna direkt, detta genom att ar-
keologerna i fält fortlöpande summerade resultat 
som sedan publicerades på projektets hemsida av 
informatörerna.

Under projekttiden fanns utställningen ”Mo-
torväg i forntidsland” på Upplandsmuséet och i 
denna presenterades aktuella fynd och upptäckter. 
Nu när projektet avslutas produceras dessutom en 
ny basutställning på Upplandsmuséet. Det är med 
tillfredsställelse vi kan konstatera att denna ut-
ställning innehåller uppdaterad information och 
direkt utgår från några platser av central betydelse 
för förståelsen av karaktären på fornlämningar 

Figur 4. Tidningarna visade stort intresse för 
undersökningen vid Högmossen och var en viktig del i 
förmedlingen. I bilden syns en löpsedel från Arbetarbla-
det i samband med att gravfältet upptäcktes. 

Figure 4. Newspapers showed a great interest for the 
excavation and played an important part in getting 
information out to the public. In the picture is a news bill 
from Arbetarbladet which was printed when the grave 
field was discovered. 

Figur 5. Besökare guidas runt på Högmossen 2004.

Figure 5. Visitors gets a guided tour at Högmossen 2004. 
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under de olika epoker som undersökts inom ra-
men för E4-projektet. När det gäller stenåldern är 
det Högmossen som lyfts fram. 

Nu när alla fornminnen som låg i vägen för nya 
E4:an är undersökta diskuteras inom Vägverket om 
man i framtiden skall presentera valda delar av de 
arkeologiska resultaten på skyltar vid rastplatser el-
ler med konstnärliga utsmyckningar längs vägen. 
Vägverket finansierar också en populärvetenskaplig 
berättelse som skrivs av Maja Hagerman och som 
väntas komma ut under hösten 2008. 

En av de presentationer av Högmossen som hölls 
hösten år 2004 var för en entusiastisk grupp Mehe-
debybor. En bygdeintresserad förening, Mehedeby 
Fastighetsägare- och Vägförening, har därefter ar-
betat för att Högmossen skall skyltas upp eller på 
annat sätt göras allmänt tillgänglig även fortsätt-
ningsvis. Med tanke på den unika kulturmiljö som 
fanns i området kring Dalälvens mynning under 
neolitikum är detta en spännande idé. I vår tid gör 
närheten till Dalälvsöverfarten, Hotell Blue dragon 
och Mehedeby tätort att det finns många möjlig-
heter att finna en arena där vår nyvunna kunskap 
även fortsättningsvis kan spridas. Vi ser framtiden 
an och hoppas att denna varierande historia skall 
finna fler forum än denna bok i framtiden. 

Bakgrund till Högmossenprojektet

En kall dag hösten 1997 var första gången som nå-
gon av oss i projektgruppen besökte Högmossen. 
Platsen var en av många som upptäckts i det in-
venteringsprojekt, inriktat mot stenåldersboplat-
ser, som drevs i södra Norrland och norra Upp-
land under 1990-talet. Resultatet av dessa arbeten 
blev att antalet kända neolitiska boplatser ökade 
med över 3000 %. Kunskapsläget förändrades ra-
dikalt från att några enstaka lokaler var kända till 
att en rik kulturbygd från yngre stenålder med 
hundratals boplatser framträdde (Aspeborg m.fl. 
1995; Björck 1999a, 2000b, manus). Högmossen 
utmärkte sig bland övriga endast i det att stak-
käppar för nya E4:an skar tvärs över boplatsen 
(Björck 1999a:23). Detta betydde att Högmossen 
skulle komma att förstöras av vägen, men samti-
digt att undersökningen skulle kunna bidra med 
ny kunskap kring neolitisk tid i området. 

Upptäckten av Högmossen skulle emellertid 
komma att få en betydelse som gick långt utöver 
detta. Att platsen låg mitt i vägområdet för nya 
E4:an gjorde att behovet av en specialinventering 
med avseende på lämningar från stenåldern upp-
märksammades. Hösten 2002 beslutade Länssty-
relsen att en sådan skulle utföras. Inventeringen 
utfördes med de metoder som utvecklades inom 
ramen för ovan nämnda inventeringsprojekt och 
som i korthet diskuterats ovan. Arbetet resulte-
rade i att 15 platser från senmesolitikum till sen-
neolitikum, (ca 5000 – 2300 f.Kr.), upptäcktes 
inom vägkorridoren (Björck & Guinard 2003). 
Alla dessa platser har nu undersökts och på olika 
sätt bidragit till att förändra och fördjupa vår bild 
av Upplands historia. Att ett så stort antal under-
sökningar, av lokaler från alla delar av stenåldern, 
utförts inom ramen för ett projekt har aldrig tidi-
gare skett i Uppland och tillhör inte vanligheterna 
ens i ett nationellt perspektiv. Stenåldersunder-
sökningarna utfördes under åren 2003-2006, med 
tyngdpunkten år 2003. De nyupptäckta platserna, 
som alla belyste Upplands äldsta historia, kom-
pletterade väl de sedan tidigare planerade under-
sökningarna inom E4-projektet. Med dessa nya 
lokaler kan man säga att E4-projektet kom att om-
fatta ett tvärsnitt av fornlämningar från alla delar 
av Upplands förhistoria, från det att landet reste 
sig ur havet fram till vår egen tid. 

Det har varit en fantastisk möjlighet att själv, 
åtta år efter upptäckten, vara med och gräva fram 
de spår som sedan mer än femtusen år dolde sig i 
marken vid Högmossen. Denna lokal är den störs-
ta och samtidigt mest välbevarade stenåldersbo-
platsen som undersöktes inom ramen för E4-pro-
jektet. Av det anförda framgår att förväntningarna 
var högt ställda inför undersökningen. 

Högmossen kan annars sägas vara en typisk re-
presentant för den typ av lokaler som lämpligen 
benämns neolitiska kustboplatser. Inom boplats-
området finns ett sammanhängande kulturlager, i 
dessa trakter nästan alltid helt podsoliserat, urlak-
ningslagret är gråaktigt och följs i vanlig ordning 
av ett anrikningslager. Det senare är dock ofta på-
tagligt rött inom boplatsen. I kulturlagren finner 
vi redskap såsom yxor, knivar, spetsar och många 
andra typer av redskap, men framförallt keramik 
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och ben från djur. Lika viktigt är emellertid det 
sammanhang i vilket fynden påträffas, bostäder, 
gravar och andra konstruktioner vilka måste sägas 
vara vår främsta källa till kunskap om de männis-
kor som levde här. 

Stenålder längs E4

Inom ramen för E4-projektet har stora resurser 
investerats i undersökningar för att öka kunska-
pen om vår forntid. Om de stora undersökningar 
som utförts skall bli meningsfulla måste resultaten 
brukas, tolkas och tillåtas utgöra grund för kri-
tiska nytolkningar. Nedan skall resultaten från de 
nu undersökta stenåldersboplatserna brukas för 
att ge en regionalt förankrad bild av människor-
nas livsstil i ett långtidsperspektiv. Den bild som 
presenteras skall inte utgå från de fördomar som 
är knutna till de neolitiska kulturerna, istället skall 
beskrivningen utgå från resultaten, fyndmateria-
let och de kontexter som påträffats på respektive 
plats. Sammantaget bör platserna kunna ge en 
välförankrad bild av hur människor levt i regionen 
under stenåldern. Landskapets, pga landhöjning-
en, föränderliga karaktär gör att det som var skär-
gård under mesolitikum var inland under neoli-
tikum. Vägen, som skär över många olika nivåer, 
berör således vitt skilda miljöer i inland såväl som 
vid kust under olika epoker. Platserna där fynd på-
träffats bör därför väl representera bebyggelsen i 
stort i Uppland. 

När det gäller stenåldersboplatserna kan man 
knappast överskatta vilken betydelse för dessa un-
dersökningar har haft vad gäller bilden av Upp-
lands äldsta historia. Alla undersökta platser har 
givit viktig kunskap som hjälper oss att bättre 
förstå denna avlägsna tid. Sammantaget visar re-
sultaten med all önskvärd tydlighet att människor, 
i denna region, under hela stenåldern levt främst 
av jakt på säl och fiske. Lokalerna har en likartad 
lokalisering under såväl mesolitikum som största 
delen av neolitikum. Det är också samma djurarter 
(säl och fisk) som hela tiden dominerar i benmate-
rialen (se kap. 6). 

Några förändringar som sker under neolitikum 
förtjänar dock att lyftas fram. Man kan då särskilt 
framhålla lokalen Glädjen som representerar det 

skede då keramik börjar brukas. Från Glädjen har 
tidiga dateringar för keramikbrukets initialfas er-
hållits (Lindberg 2006). En annan plats av bety-
delse är Djurstugan som representerar den period 
då jordbruk förefaller bli mer allmänt i regionen. 
På Djurstugan har erhållits tidiga dateringar av sä-
deskorn som dessutom kunnat knytas till ett sam-
manhang i form av ett hus och spår av jakt, fiske 
samt matlagning (Ytterberg 2006). Andra resultat 
av stor betydelse för den neolitiska forskningen är 
att insamling och tillagning av marin vegetation 
för första gången kunnat beläggas (Björck & Lars-
son 2007a:180 ff.). Kanske är det bruket av denna 
typ av växter som framträder som ett vegetabiliskt 
inslag i de analyser av organiska lämningar i kera-
miken som utförts (se nedan). 

Keramik börjar brukas omkring 4000 f.Kr, en 
förändring i den materiella kulturen som brukar 
sägas markera övergången till yngre stenåldern. I 
Uppland är dock människorna som brukar denna 
keramik fortfarande fiskare och säljägare. Detta 
kontrasterar mot syd-, och i viss mån, västskan-
dinaviska resultat där neolitisk keramik oftare 
kunnat kopplas till jordbruk. Mängden trovärdiga 
iakttagelser skall dock inte överdrivas ens i dessa 
områden. De indikationer som finns beskrivs bäst 
som både få och lokala, om än tilltagande mot 
söder och väster. Att den uppländska stenålders- 
keramiken finns hos säljägare vid kusterna är 
emellertid inte unikt för Uppland, utan är regel 
i angränsande områden i norra Sverige, på Åland 
och i Finland (Miettinen 1982:14ff; Halén 1994; 
Stenbäck 2003; Holback m.fl. 2004). I Finland och 
på Åland finns dessutom mycket tidiga dateringar 
av gropornerad keramik (Hallgren 2004a). Att 
förstå de lämningar som undersöktes längs E4:an 
i ett större sammanhang kräver därför att dessa re-
lateras till hur människor levde under stenåldern i 
norr och öster likväl som söderut.

Den region i vilken E4-undersökningarna skett 
har tämligen unika förutsättningar som gör att bo-
platserna kan öka vår förståelse för tiden och män-
niskorna väsentligt. En av dessa förutsättningar är 
den stabilitet som levnadssättet uppenbarligen 
haft. Människor i norra Mälardalen och södra 
Norrland har brukat keramik och levt på kustbo-
platser i nästan 2000 år. Samtidigt har landskapet 
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varit synnerligen föränderligt. Den starka strand-
förskjutningen har gjort att boplatserna efter 
endast några hundra år övergivits och nya lägen 
i den kontinuerligt föränderliga skärgården har 
börjat utnyttjas. Denna ovanliga kombination av 
ett dynamiskt landskap och ett relativt statiskt lev-
nadssätt ger unika möjligheter ur ett arkeologiskt 
perspektiv att undersöka fornlämningar som ofta 
är relativt ostörda av senare tiders aktiviteter. 

Genom att äldre boplatser på, arkeologiskt sett, 
korta perioder hamnat i lägen där de inte längre var 
intressanta för de människor som levde på kustbo-
platser har dessa platser kommit att bevaras på ett 
tämligen unikt sätt. Normalt är det annars så att ett 
bra läge fortsätter att vara ett bra läge under lång 
tid och årtusenden av aktiviteter sammanblandas 
därigenom på ett sätt som gör att det är nästintill 
omöjligt att skilja ett skeende från ett annat. I södra 
Norrlands och norra Upplands vidsträckta skogar 
har platser som dessa, efter övergivandet, oftast 
inte alls tagits i anspråk under de årtusenden som 
förflutit fram till vår tid. Denna tendens är tydlig i 
södra Norrland men avtar alltmer söderut i Upp-
land då inslag av lämningar från bronsålder och 
äldre järnålder etc. ökar. Detta är synligt genom att 
det på sydligare boplatser finns en tendens till ett 
ökat inslag av relativt sentida artefakter, gravar och 
konstruktioner som helt saknas på lokalerna i norr. 
Det skall dock framhållas att det ovan sagda är en 
generell tendens, det kan således finnas sentida spår 
även i norr likväl kronologiskt som relativt enskik-
tade lokaler kan finnas längre söderut. 

En intressant iakttagelse som kan göras är att 
ben från domesticerade arter (ko, får etc) inte alls 
finns på rena lokaler i t.ex. Dalälvsområdet. Dessa 
arter, som inte förekommer på av senare perioder 
relativt opåverkade lokaler, bör behandlas med en 
stor portion källkritik då de påträffas på platser 
där inslaget från senare tidsperioder är större (se 
kap. 6). Detta förtjänar att påpekas då sådan käll-
kritik inte alltid bedrivs (t.ex. Sundström & Dar-
mark 2005:143ff.). Vid platser såsom Anneberg, 
Snåret, Fembäcke och t.ex. Glädjen har ben från 
domesticerade djur och i vissa fall även sädeskorn 
påträffats. När dessa kontexter och fynd daterats 
har de allt som oftast visat sig höra samman med 
aktiviteter under brons- och järnålder (Segerberg 

1999; Lindberg 2006; Björck & Larsson 2007a). 
Norr om Mälaren verkar de äldsta indikatio-

nerna på jordbruk inte på någon plats vara äldre 
än ca 2300 f.Kr. Däremot har det på i princip alla 
undersökta lokaler som är yngre än nämnda gräns 
påträffats sädeskorn och i flera fall har sådant ma-
terial också daterats (Schierbeck 1994; Holback 
m.fl. 2004; Lindqvist 2004; Ytterberg 2006). Det 
ter sig därför klart att det är vid denna tid som 
jordbruk får en vidare spridning i regionen. När 
detta sker följer strax andra innovationer inom 
boende och begravningsskick, t.ex. tvåskeppiga 
hus och hällkistor. Dessa hus och gravformer som 
blir allmänna under senneolitikum har paralleller 
i södra Skandinavien. Det är av stort intresse att 
megaliter av äldre typ nästan helt saknas i östra 
Sverige medan artefakter med paralleller i norr 
och öster (t.ex. kvartsredskap, skifferföremål, lerfi-
guriner, älg- och björnskulpturer samt krummejs-
lar) förekommer före 2300 f.Kr. En del av dessa 
artefakter har uppenbart rituell anknytning. Den 
gängse bilden av östra Sveriges stenålder, som va-
rande tydligt begränsad mot norr och öster, men 
nära sammanhängande med sydlig materiell kul-
tur, måste definitivt nyanseras. Resultaten från 
E4-undersökningarna är en god utgångspunkt för 
en sådan omvärdering. I detta arbete har platser 
som Högmossen en viktig funktion för att utifrån 
ett lokalt förankrat material ge en balanserad bild 
av kultur- och kontaktområden. Detta arbete får 
sannolikt stora konsekvenser för de kulturkatego-
riseringar som ofta alltför mekaniskt klistras på de 
neolitiska människorna (jfr. nedan). 

Djurstugan som nämndes ovan är en annan vik-
tig plats eftersom denna representerar den över-
gångsperiod då säd börjar uppträda. Det är intres-
sant att, trots lokalens kustnära läge, säl inte alls 
är representerat i benmaterialet (Ytterberg 2006). 
Det har föreslagits att en förändring av närings-
ekonomin kan ha framtvingats vid övergången 
mot senneolitikum och att agrara aktiviteter i 
samband med detta får en vidare spridning i re-
gionen. Bakomliggande orsaker skulle kunna vara 
av flera slag; klimat, epidemier, hårt jakttryck på 
sälstammen eller landskapsutvecklingen (t.ex. 
Björck 1999b, 2007a, 2007c; Björck & Larsson 
2007b). Genom undersökningen på Högmossen 
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får vi nya data att beakta i relation till dessa frågor.
Vid en av E4-undersökningarna som berörde en 

neolitisk lokal, Snåret, kunde flera bostäder samt 
bl.a. tillredning av marina växter påvisas. Resulta-
tet belyser en del av den neolitiska hushållningen 
som vi annars sällan når. Tillredningen lämnade 
inga påtagliga spår, utan verksamheten kunde en-
dast iakttas genom att en riktad analys av diato-
meer och fytoliter utfördes i en sluten kontext. När 
sk. lipidanalyser av brända rester på lerkärl görs 
kan samma sak dock ofta iakttas indirekt. Detta 
genom att vegetabilier förekommer minst lika el-
ler till och med mer frekvent på dessa än spåren 
från de marina arter som annars helt dominerar 
benmaterialen. Att vi härmed kunnat få en bättre 
bild av människornas kostvanor och att säljakt och 
fiske kompletterats med marina vegetabilier är 
helt ny kunskap.

Vid såväl Fembäcke som Snåret har neolitiskt 
utnyttjande av inlandsmiljön, väsentligen sjöar, 
kunnat beläggas. Detta visar hur man, under den 
epok som karaktäriseras av neolitiska kustboplat-
ser, även har utnyttjat andra delar av landskapet 
än skärgården. De lämningar som kunnat föras 
till sådana fornsjöar är emellertid inte egentliga 
boplatser, snarare temporärt brukade uppehålls-
platser. Resultaten har en direkt parallell under 
mesolitikum då en likartat system med kustbo-
platser och tillfälliga lokaler vid sjöar föreslagits 
(Welinder 1977). Den skillnad man kan se är att 
emedan lokalerna under mesolitikum antagligen 
är delar av ett säsongssystem så verkar det neoli-
tiska nyttjandet av sjöarna vara mer tillfälligt och 
inte sällan ske med kustboplatserna som bas. Vid 
Fembäcke kunde platsen konstateras ligga vid en 
fornsjö några kilometer från den samtida kusten. 
Det fanns väldigt lite fyndmaterial i relation till 
hur situationen normalt är på en kustboplats och 
detsamma gäller i avseende på konstruktioner. 
Sammantaget indikerar detta att verksamheten 
varit av begränsad omfattning och sannolikt även 
en kortare tid vid varje tillfälle. Förutom gädda 
och abborre fanns sill i materialet. Denna fisk 
måste ha fångats i Östersjön och detta visar att de 
som uppehöll sig på Fembäcke kom från kusten 
och att man tagit med sig mat därifrån (Björck & 
Lindberg manus). 

Det är intressant, ett förhållande som rimligen 
bör ha konsekvenser för våra tolkningar, att vi inte 
funnit några inlandsboplatser från tiden före sen-
neolitikum. De lämningar som inte är kustnära 
ligger under denna tid vid inlandets vattensystem 
och verkar huvudsakligen ha fungerat som tillfäl-
liga jaktstationer. Detta visar i blixtbelysning hur 
människor i allmänhet levt i denna region under 
stenåldern. Det visar att dessa människor skör-
dar en havsmiljö på vilken samhällets rikedom är 
byggd. Jordbruk har, om man ser till den arkeo-
logiska vittnessbörden, uppenbarligen inte haft 
någon stor betydelse under varken tidig- eller 
mellanneolitikum. 

Slutligen – det som är viktigt med Högmossen är 
att denna plats kan sägas vara normal i relation till 
de över 100 neolitiska kustboplatser som är kända 
från Dalälvens mynningsområde. Detta gör att 
resultaten kan generaliseras och förfina vår tolk-
ning av vad alla dessa platser representerar. Den 
bild som framträder är att Högmossen verkar vara 
en plats som brukats året om, sannolikt under de-
cennier, och som inte störts av senare aktiviteter. 
Från platsen finns en stor mängd föremål, men det 
unika med platsen är att föremålen kan relateras 
till sammanhang i form av avfallshögar, kokgro-
par, bostäder, gravar etc. Att föremålen kan kny-
tas till sina depositionssammanhang gör att den 
information vi kan få fram blir väsentligt rikare 
(se metod nedan ). Genom att hela ytan grävts och 
sållats har samtliga bevarade föremål omhänderta-
gits och ger en komplett bild av vad som efter 5500 
år finns kvar. Denna mängd och mångfald ger en 
ovanlig inblick i vilka föremål människor brukade 
i regionen. Genom att hela ytan grävts samman-
hängande har också en myckenhet av konstruk-
tioner kunnat dokumenteras. Lokalen ger därige-
nom en detaljerad inblick i hur människor i denna 
region levde under yngre stenåldern.

En hermeneutisk tolkningsprocess 
med en kontextuell utgångspunkt
Tidigare, och väldigt ofta fortfarande, grundas 
tolkningar av förhistoriska samhällen på bedöm-
ningar och efterföljande klassificering av t.ex. kera-
mik. Att det skulle finnas ett samband mellan sam-
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hället och formen på föremål är dock en obevisad 
och, enligt vår mening, tämligen märklig hypotes. 
Att arkeologer under förra århundradet arbetade 
på detta sätt är begripligt då det länge egentligen 
inte fanns något bättre alternativ att hänga upp 
bilden av forntiden på. Idag sker emellertid under-
sökningar storskaligt och resulterar ofta i omfat-
tande och varierade fyndmaterial som kan knytas 
till större sammanhang. Med den storskalighet 
som präglar modern exploateringsarkeologi och 
moderna hjälpmedel (GIS, databashantering) har 
det blivit möjligt att arbeta parallellt med skilda 
nivåer. Det är framförallt nämnda förutsättningar 
och hjälpmedel som medfört att materialen både 
inom och utom boplatsnivån kunnat komplette-
ras. Därigenom har den upplösning som gör för-
ståelsen för platsens organisation och den miljö 
där boplatserna ligger ökat väsentligt de sista de-
cennierna. Med de material som vi arkeologer har 
tillgång till idag är därför alternativa angreppssätt 
både realistiska och nödvändiga för att fördjupa 
vår förståelse. En bild av forntiden baserad på var 
människorna valde att bo, hur man valde att bo, 
hur man valt att organisera rum, vilket levnadssätt 
man valt, hur man valde att begrava sina döda etc. 
kan förankras i lokala material och har därmed bli-
vit ett möjligt alternativ. 

Att vissa arkeologer trots detta fortfarande ar-
betar typologiskt beror sannolikt på lika delar 
missriktad konservatism och lättja. Den typolo-
giska metoden har haft stora framgångar och det 
är välomvittnat att en förändring av föremål sker 
över tid. Att en utveckling av föremål sker över ti-
den är emellertid inte ett bevis för att formen, utö-
ver den kronologiska informationen, kan berätta 
om helt andra aspekter av forntidsmänniskornas 
levnadssätt. Regelmässigt sker emellertid just det-
ta genom att en artefakt lyfts ur sitt sammanhang 
och påstås exklusivt kunna attribueras till en ”kul-
tur”. Skärvor eller stenredskap påstås genom detta 
förfarande, kunna berätta mycket mer om män-
niskors levnadssätt på platsen och om det forntida 
samhället. Kunskapstillskottet kommer från en 
rad fördomar om hur livet skall ha varit inom den 
aktuella ”kulturen”. Skärvan antas ge ”kunskap” 
om hur man levt, vad man levt av, bostäders el-
ler gravars utformning eller t.ex. vilken slags sam-

Figur 6. Tolkningsprocessen kan se väldigt olika ut. 
Men en snävt typologisk utgångspunkt kan ornamen-
teringen på en liten skärva ge upphov till tolkningar 
kring krukor, hus och livsstil. På detta sätt har arkeologer 
tidigare ofta utgått från enskilda artefakter, tillskrivit 
dessa en kultur som sedan har bidragit med berättelsen 
om hur människorna en gång levde. Vi förordar en 
holistisk syn där alla delar av fyndmaterial och konstruk-
tioner på platsen måste vägas in (teckning: Ylva Roslund 
Forenius). 

Figure 6. The interpretative process can look differ-
ent depending on the method used. In the past many 
archaeologists have departed from a single artifact that 
has been attributed to a culture which in turn has con-
tributed with a narrative about the people and how they 
once lived. We argue for a method that has a holistic aim 
where both find materials and constructions are included 
(drawing: Ylva Roslund Forenius).
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hällskontext man tillhört. En sådan övergång från 
föremål till helt andra aspekter av människors 
vardag bör aldrig tas för given. Trots detta har en 
mångfald av sådana genvägar upprättats för neoli-
tikum och används både flitigt och okritiskt. Kera-
mikkärl och stenartefakter har därigenom kommit 
att tillskrivas betydelser, som inte på något sätt är 
inneboende i artefakterna men som ändå ofta tas 
mer eller mindre för givna. 

Analogier av detta slag bygger på felaktiga pre-
misser. Vi menar att förståelse istället måste grun-
das i kontexten till och på de platser där föremålen 
påträffats. Kontexten rör i detta fall en hel kedja 
från bosättningsmönster i landskapet, boplatser-
nas antal, samtida boplatsers inbördes läge och 
storlek, dess organisation, bostädernas antal per 
plats, bostädernas utformning ned till det samlade 
fyndmaterialet från undersökta lokaler. Att skapa 
förståelse på detta plan kräver emellertid att ma-
terial av olika karaktär från många olika nivåer 
närstuderas, jämförs och betraktas förbehållslöst i 
syfte att slutligen nå fram till en tolkning. 

När det gäller nivåerna, bostäder och boplats-
organisation är Högmossen ett exempel på ett 
sådant nytt material som utnyttjar den potential 
som finns. Lokalen ligger i ett område präglat av 
flack topografi och stark landhöjning, förhållanden 
av ett slag som ger helt nya möjligheter att i spa-
tiala mönster på olika nivåer försöka nå samhäl-
let och därigenom ge en fördjupad social tolkning. 
För detta krävs dock att iakttagelser från boplat-
sen kan relateras till iakttagelser på andra lokaler 
undersökta på samma sätt. Om detta görs kan hy-
poteser kring samhällenas organisation förankras 
i upprepade mönster som iakttas på de enskilda 
lokalerna. När samhällen diskuteras krävs emel-
lertid också att platsen relateras till en samtida 
kontext i skärgårdarna. För detta krävs en djupare 
insikt i karaktären på och omfattningen av bebyg-
gelsen under samtiden i närområdet, så att lokalen 
kan sättas in i ett sammanhang. Den neolitiska be-
byggelsen i området kring Högmossen är sedan en 
tid väl känd och resultaten från Högmossen kan 
därigenom relateras till ett sammanhang även på 
en högre nivå. 

Att arkeologiska material kan analyseras på flera 
nivåer förenklas betydligt genom att brukningsti-

den som präglar platserna i denna miljö generellt 
är kort. Nämnda fenomen har samband med att 
strandförskjutningen starkt begränsar den tid en 
plats kunnat utnyttjas. Detta gör att kustboplat-
ser, som undersöks storskaligt och i sammanhäng-
ande ytor, kan ge ovanligt detaljerade inblickar 
i hur boplatser olanerades och organiserades för 
tusentals år sedan. Hittills har plats efter plats 
som undersökts storskaligt i regionen resulterat i 
att aspekter på platsernas organisation framkom-
mit. Detta hjälper oss bättre förstå människornas 
levnadsvillkor, sociala organisation och samhälle. 
Om platser av detta slag undersöks med en metod 
som tar till vara på dessa egenskaper, har de därför 
potential att ge en djupare förståelse för en mycket 
avlägsen del av Upplands forntid. Exakt samma 
förhållanden, flackt landskap och stark landhöj-
ning, gör att det finns många boplatser i landska-
pet och att det genom strandnivån ofta är möjligt 
att relatera dessa kronologiskt till varandra. För-
hållandena möjliggör därför också att en tämligen 
unik överblick över bebyggelseutvecklingen kan 
erhållas (kap. 4).

Hypoteser kring samhällenas organisation kan 
sedan förankras i upprepade mönster som iakttas 
på olika nivåer. Lägger man sedan samman re-
sultat från dessa skilda nivåer bör en ny och stark 
grund för tolkning kunna skapas.

Klimat och kulturer 
– aspekter på arkeologins gränser 
Redan på 1700-talet noterade Linné att det unge-
fär vid Daläven fanns en klimatgräns som bland 
annat ledde till förändringar i växtligheten. Vid 
ungefär denna breddgrad finns bl. a. ekens och 
askens nordligaste utpost och med hänsyn till ve-
getationen bör därmed gränsen till Norrland dras 
i detta område. Vi har därför numera en snart tre-
hundraårig tradition av att beskriva Dalälven som 
ett ”Limes Norrlandicus”, en Norrlandsgräns. 
En gräns för de förhållandevis tydliga klimatiska 
växtgeografiska, och topografiska skillnaderna 
mellan södra och norra barrskogsregionen. Under 
lång tid har således Dalälven beskrivits som en 
gränstrakt mellan nordligt och sydligt. Går man 
längre tillbaka i tiden är denna bild emellertid inte 
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Figur 7. I kartan illustreras gränsernas föränderlighet över tiden. Vi betraktar ofta Dalälven som en gräns mellan 
Norrland och södra Sverige. För tusen år sedan var emellertid helt andra gränser aktuella och som framgår i bilden 
fanns vid denna tid en gräns med nordväst-sydöstlig sträckning mellan Tiundaland och norra Roden. Istället för Dal-
älven gick gränsen mot norr vid Ödmården. Med på kartan finns strandlinjer för nutiden (svart linje), vikingatiden 
(blå), neolitiska boplatser och en strandlinje samtida med Högmossen (brun). Vilka gränser de neolitiska männis-
korna vidkändes är omöjligt veta.

Figure 7. In the map it is possible too see how the boundaries change over time. We often look upon Dalälven as 
a boundary between norrland and the southern part of Sweden. But a thousand years ago people tended to adhere to 
totally different borders and as we can see in the picture there were at this time a border going from northeast to south-
west between Tiundaland and norra Roden. Instead of following Dalälven the border went to the north at Ödmården. 
In the map there are also shorelines for present day (black line), Viking age (blue line) and dwelling sites and a shore-
line contemporary with Högmossen (brown). Which boundaries the neolitic people adhered to is impossible to know.
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entydig. För till exempel cirka tusen år sedan, un-
der vikingatiden, så skedde förvisso vissa föränd-
ringar i klimat och topografi vid denna breddgrad, 
men ser man istället till hur människor låtit indela 
landskapet är bilden en annan. Under medeltiden, 
och troligen även under vikingatiden, är den gräns 
som är relevant snarare Ödmården, ett skogsom-
råde i norra Gästrikland och södra Hälsingland. 
Detta framgår av att de gamla folklanden Norra 

Roden och Tiundaland har sin norra gräns först 
vid detta skogsområde på gränsen mellan Gästrik-
land och Hälsingland (fig. 7). Under medeltid låg 
således området både norr och söder om Dalälven 
under Upplandslagen, medan Hälsingland och öv-
riga Norrland låg under Hälsingelagen. 
Gränser har många gånger långa anor man måste 
komma ihåg att sådana administrativa regioner är 
skapade av människor och därför vid behov om-

Figur 8. Klimatet har ändrats över tid, ännu en aspekt att beakta när människornas vardag och miljö rekonstru-
eras. I diagrammet redovisas klimatutvecklingen i Norden under årtusendena (efter Burenhult 1991:33).

Figure 8. The climate has changed over time, another thing to pay attention to when the everyday life and environ-
ment of people are reconstructed. In the diagram the climate change in the Nordic countries are shown over millennia 
(Burenhult 1991:33).
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stöpta av människor. Att gränser, sett över längre 
tidsperioder, kan ändras är dock inte enbart för-
behållet sådana som skapats av människor. Detta 
gäller också olika typer av klimat- och vegetations-
gränser. Gran, som nuförtiden präglar landskapet, 
är till exempel en relativ nykomling i våra svenska 
skogar. Inte ens klimat eller vegetationsgränser 
kan således föras tillbaka till forntiden. I synner-
het inte till den avlägsna del av forntiden som kal-
las stenåldern. Under senare delen av mesolitikum 
(8200-4000 f.Kr.) och neolitikum (4000-1800 
f.Kr.), var årsmedeltemperaturen betydligt högre 
än den är idag (fig. 8). Detta förhållande hade stora 
konsekvenser för livsbetingelserna norr om Daläl-
ven. En arkeologiskt synlig indikation på detta är 
att man på de flesta boplatser från stenåldern, även 
norr om Dalälven, hittar skal från hasselnötter. Det 
mildare klimatet har påtagligt förändrat betingel-
serna och skapat förutsättningar för växt- och djur-
arter att leva långt norr om dagens utbredningsom-
råden. Detta har sedan av naturliga skäl påverkat 
förutsättningarna för människornas liv i regionen. 

Betraktat ur ett långtidsperspektiv måste man 
räkna med att invanda gränser och regioner är 
långt ifrån självklara. En bild av forntidens land-
skap och regioner bör därför tillåtas växa fram ur 
den arkeologiska vittnesbörd som vi gräver fram 
och inte genom att sentida gränser av olika slag 
projiceras bakåt i tiden. Detta kan te sig självklart 
men är det inte alls, t.ex. avspeglas riksgränsen 
mot Finland ofta i kulturhistoriska tolkningar (Se 
Björck & Larsson 2007b). Variationer i den forn-
tida materiella kulturen inom rikets nuvarande 
gränser har man dock ofta överseende med. Kul-
turgränser har länge diskuterats inom arkeologin 
och var gränserna dras varierar, sannolikt har ut-
sträckningen mer att göra med urval av variabler 
än med någon slags forntida enheters utbredning. 
Antaganden om en regions kulturella hemhörighet 
baseras vanligen på enskilda artefakter. Problemet 
är emellertid att det finns i princip ett oändligt ur-
val av tänkbara variabler att sprida i landskapet, 
aspekter på artefakternas form, ornering, material, 
tvärsnittsmått, eggform, ytbehandling, närings-
ekonomi, gravskick etc, som alla kan brukas som 
argument för kulturavgränsning. Till detta kom-
mer frågan om huruvida föremålens karaktär alls 

är relevant för utbredningen av enhetliga kulturer. 
Ett minst lika realistiskt antagande är att föränd-
ringar sker flytande där man i vissa avseenden kan 
ha mycket gemensamt även om man inte använder 
likartade redskap och det omvända.

En källkritisk aspekt i detta avseende är att de 
konstruerade kulturgränser, som vi föreställer oss 
skiljer jägare och samlare som levde i nuvarande 
Finland och på Åland från dem som levde i östra 
Mellansverige, kan länkas till politiska och språk-
liga gränser i vår egen tid. Det finns flera olika 
gränser i vår tid som kan ha påverkat perceptionen 
av forntiden. Att Finland är en nation som relativt 
sent blivit en självständig stat kan vara en orsak till 
att Oscar Almgrens förmodan, baserad på typolo-
giska likheter, att den äldsta keramiken i Finland 
nog var av svenskt ursprung (Almgren 1914:2ff.). 
Tanken kom att förnekas från finskt håll. En re-
aktion mot detta svenska återockuperande av den, 
före 1809, östra landsdelen kan ha påverkat den 
skarpa gränsdragning mot Sverige som utmålas. 
Gränsen vid Åland kommer senare att leda till 
slutsatsen att den finska keramiken kan vara spå-
ren efter en första Finsk-Ugrisk invandring. En 
förmodan som definitivt befäster existensen av 
en förhistorisk gräns mellan nationalstaterna med 
ungefär nutida sträckning. I vårt land är det nog 
så att man hellre betraktat sig som en del av en 
västlig sfär, det finns bl.a. en djupt förankrad Rys-
skräck att hänvisa till. I senare tid, efter 2:a världs-
kriget, har nog också funnits en stark önskan att 
tänka sig mot väster, bort från järnridån. Förutom 
politiska önskemål finns också språkliga barriärer 
som gjort att de drag som varit gemensamma med 
östliga områden inte beaktats, samtidigt som lik-
heter med t.ex. danska material istället överdrivits. 
Modern forskning har emellertid, när det gäller 
andra perioder (bronsålder, järnålder och senare) 
lyft fram de rikliga kontakter över Östersjön som 
funnits (se t.ex. Hjärtner-Holdar 1993; Jansson 
1999, 2005). Det är därför tid att en modell som 
förklarar och integrerar sådana iakttagelser även i 
vår bild av stenåldern skapas. Detta trots att det i 
östra Mellansverige finns ett flertal av de företeel-
ser som är karaktäristiska för nämnda område. Ser 
man till gravskick, levnadssätt, bostäder och t.ex. 
symbolvärld, är det till och med sannolikt att ett 
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nordligt eller östligt område står östra Sverige när-
mast (Wyszomirska 1984; Werbart 1999; Björck 
2002, 2003). Detsamma gäller om tyngdpunkten 
läggs på gropar eller förekomst av kamornering på 
keramik. Det finns dock ännu fler aspekter som 
länkar dessa igenom terminologin skilda områ-
den, t.ex. har artefakter ofta tillverkats i skiffer el-
ler kvarts i båda områdena. I konsekvensens namn 
skall dock framhållas att om man betraktar vissa 
yxor, flintspetsar eller, menar somliga, kerami-
kens kärlform framträder drag som har paralleller 
i sydväst. I ljuset av detta verkar det vara så att det 
förekommer drag i östra Sveriges materiella kul-
tur under neolitikum som kan länka denna mot de 
flesta omgivande regionerna.

Av detta bör man rimligen dra slutsatsen att 
mångtydighet egentligen präglar fynden i östra 
Sverige, påträffade föremål kan knytas till många 
skilda områden och kulturer. Därmed blir det helt 
enkelt ett tyckande vilket panskandinaviskt kul-
turkomplex som lämningarna skall knytas till och 
inte något självklart. Att lämningarna är mångty-
diga är inget problem när man diskuterar regioner 
med utgångspunkt från de lämningar vi finner i 
den aktuella regionen. Om man har dessa som ut-
gångspunkt är det som är typiskt östsvenskt just 
denna blandning av drag från de regioner som 
omger östra Sverige tillsammans med det som är 
unikt östsvenskt. En sådan typisk östsvensk före-
teelse är t.ex. trindyxan som är mycket vanlig och 
har använts från mesolitikum fram till senneoliti-
kum i området. I vårt perspektiv är det inte kon-
stigt om platser i norra delen av östra Sverige har 
mer gemensamt med platser i norr och öster sam-
tidigt som platser i södra och västra delen av regio-
nen kanske har fler drag gemensamt med platser i 
söder och väster. Iakttagelser av detta slag är inget 
problem om man inte trasslar in sig i dogmatiska 
kulturattribueringar som gör gällande att gigan-
tiska områden skall betraktas som kulturellt en-
hetliga områden där man också levt på ett bestämt 
sätt. När man istället, såsom vi förespråkar, för-
ankrar samhällsmodellen lokalt kan mångfalden, 
d.v.s. både det som är likt och olikt framträda. 

Traditionellt har östra Sverige starkt knutits 
till södra Skandinavien och de kulturer som finns 
i detta område. Denna slutsats är byggd på kera-

miktypologi men också förekomsten av vissa ar-
tefakter, t.ex. flintyxor eller mångkantsyxor. Med 
utgångspunkt i dessa artefakter kan man också 
säga att ett sydvästligt område blir aktualiserat. 
Att östsvenska material i hög grad präglas av skif-
ferredskap, sk. finska krummejslar, trindyxor, ler-
figuriner, att benmaterial helt domineras av ma-
rina djur, att boplatserna ensartat är lokaliserade 
till skärgården, att monumentalt gravskick helt 
saknas, är märkligt nog av föga intresse och inte 
på något vis komplicerande när det gäller den kul-
turella attribueringen av spåren som entydigt lika 
danska och sydsvenska material.

Idag finns en stor mängd utgrävningsmaterial 
där föremål finns i ett sammanhang. Vi är därför 
inte längre hänvisade till en arkeologi där man räk-
nar upp ett antal orter där en viss artefakt påträf-
fats, för att i nästa steg säga att dessa människor va-
rit del av samma kultur. Att man under forntiden 
inte haft enheter på den rumsliga nivå där de arke-
ologiska kulturerna befinner sig, borde vara klart 
för envar. Lika självklart borde det vara att enskil-
da föremål eller konstruktioner inte bär på enty-
dig information om hur människorna som brukat 
artefakten har levt. Utlåtanden om sådana saker 
måste förankras i helheten på respektive plats. En 
arkeologi som syftar till att förstå sådana saker kan 
inte utgå från panskandinaviska perspektiv, istället 
måste primärt en bild av föremålens sammanhang 
skapas och förankras lokalt. Vi menar att det inom 
östra Mellansverige, under neolitikum, fanns en 
mångfald av olika grupperingar. Människorna har 
gjort olika val kring hur man bör leva, hur man 
definierar sig själva osv. Detta landskap liksom de 
flesta regioner är i detta avseende bäst beskrivit 
som en mosaik av samhällen och dessa kan mycket 
väl ha haft olika ideal och skilda kontaktområden. 
En modern arkeologi bör vara samhällsorienterad 
och spegla en sådan mångfald. 

Högmossen – en del av pusslet  
över Upplands historia
Högmossen framstod inför undersökningen 
som ett på alla vis högklassigt objekt till vilket 
nämnda typer av mer djuplodande frågor borde 
ställas. Platsen var nästintill opåverkad av sentida 
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aktiviteter, berördes i sin helhet av vägprojektet 
och var förundersökt med en skonsam, icke för-
störande, metod. 

Här följer berättelsen om Högmossen, en av de 
platser som i tusentals år legat bortglömd i Nord-
upplands vidsträckta skogar (fig. 9 och 10). När 
arkeologerna kom dit hade 5500 år förflutit sedan 
den senast var bebodd. Det centrala i vårt arbete 
har varit att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att förstå vad människor gjorde på platsen un-
der neolitikum. I avseende på denna period har 
boplatsen visat sig bidra med kunskap över våra 
förväntningar. Den har som vi skall visa bidragit 
med resultat som givit nya perspektiv på såväl li-
vet som döden under neolitikum. Den har hjälpt 
oss bättre förstå många olika aspekter; hur man 
bodde, hur man organiserade sina boplatser, hur 
keramik brukades, vad man jagade, vad som fanns 

på menyn under stenåldern, hur och var man be-
gravde sina anfäder etc. Högmossen är dessutom 
den första mer storskaliga undersökning som ut-
förts i den rika neolitiska bygd som fanns kring 
Dalälvens mynningsområde. Platsen ger därige-
nom en första mer detaljerad inblick i det samhäl-
le som resulterade i en bygd som numera är känd  
genom över hundra neolitiska boplatser. Under-
sökningen av den neolitiska boplatsen har därför 
stor betydelse för vår bild av perioden i allmänhet 
och detta område i synnerhet. 

En målsättning vi har haft med arbetet på Hög-
mossen är att denna plats skall kunna utgöra ett 
avstamp för en diskussion, kring det neolitiska 
samhället, som är fast förankrad i resultat från 
platsen och andra material som finns lokalt och 
som inte är antaganden som utgår från en projice-
ring på basis av kultur. Med lokalt avses en distans 

Figur 9. Foto över Högmossen vid tiden för förundersökningen år 2002. Inte mycket hade förändrats sedan platsen 
upptäcktes fem år tidigare (foto: Niclas Björck).

Figure 9. A photo over Högmossen at the time of the pre-investigation 2002. Not much had changed since the place 
was discovered five years before (photo: Niclas Björck).
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som motsvarar någon till några timmars paddling 
från Högmossen (jfr. kap. 2).

I anslutning till Högmossen kunde emellertid 
även iakttas spår från senare tider. Att sådana läm-
ningar ofta förekommer i anslutning till stenål-
dersboplatser har visat sig vara ett återkommande 
mönster. Av de 83 undersökningar som utfördes 
inom ramen för E4-projektet berörde inte mindre 
än 37 undersökningar lämningar från hantverk i 
skogsmiljö under främst perioden yngre järnålder 
till historisk tid. Spåren från äldre tiders skogsbruk 
är viktiga då de har givit insikt i de utmarkens hant-
verk som tidigare sällan uppmärksammats. I när-
området till boplatsen Högmossen fanns kolmilor, 
tjärgropar, forvägar, koj- och husgrunder. Spåren 
berättar om aspekter på en annan dynamisk epok i 
Upplands historia. Dessa lämningar hör framförallt 
samman med den omfattande kolning som utför-
des för de norduppländska bruken under perioden 

16 – 1800-talet (se nedan Utmarkens hantverk). 
Väster om boplatsen fanns också en skogsbilväg 
som hör samman med skogsbruk och avverkning 
under historisk tid. Alltifrån mitten av 1800-talet 
blev konkurrensen om virket större. Sågverks-, 
och senare, massaindustrin efterfrågade allt större 
kvantiteter. Detta gjorde att virke av större dimen-
sioner såldes till sågverken medan kol under denna 
period, framförallt, verkar ha framställts av klenare 
ved (Hennius m.fl. 2005:106). 

Lämningarna efter den neolitiska kustboplatsen 
och skogshantverket som lokaliserats till ett litet 
område i en typisk norduppländsk skog ger oss bil-
der av aktiviteter som fört människor till platser av 
detta slag under olika tider. Genom en ödets nyck 
hade spåren efter den historiska tidens aktiviteter 
inte direkt berört de neolitiska lämningarna. Detta 
betyder att den neolitiska boplatsen legat orörd tills 
att den nya vägen kom att ta området i anspråk och 

Figur 10. Vy över Högmossen från 
söder, i norr ser man den nya vägens 
anslutning till befintlig E4:an vid ne-
dre Dalälven och Dragon Gate (foto: 
Hawkeye © flygfoto). 

Figure 10. View over Högmossen 
from the south, in the north you can see 
the new road connecting to the existing 
E4 at nedre Dalälven and Dragon 
Gate (photo: Hawkeye © flygfoto).
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har därmed givit oss möjlighet att mycket detaljerat 
berätta om säljägarnas liv för 5500 år sedan, såväl 
som om de sentida hantverkarnas aktiviteter. Som 
en introduktion till denna berättelse skall dock 
först tecknas den grund som vi bygger på. Detta 
görs nedan i de avdelningar som behandlar me-
tod och målsättning. Därefter kommer vi också att 
teckna en miljö- och landskapsmässig bakgrund. I 
detta väljer vi att arbeta med dels övergripande och 
dels ett mer lokalt perspektiv på den miljö i vilken 
Högmossen etablerades (kap.2).

Ett forskningshistoriskt perspektiv

De östsvenska keramikboplatserna behandlas i det 
allra första numret av Fornvännen 1906 där Oscar 
Almgren skriver om några uppländska stenålders-
boplatser (Almgren 1906:102). Redan tidigt disku-
terades att man borde skilja stenålderskulturerna i 
södra Skandinavien från fångstkulturerna i norr 
(t.ex. Nilsson 1838; Worsaae 1846). Ett förslag var 
att gränsen mellan nordliga och sydliga grupper 
gick norr om Uppland, Västmanland och Värmland 
(Hildebrand 1872). Brögger (1909) kom i sin av-
handling till slutsatsen att den arktiska skifferkul-
turen i Norge och Sverige uppburits av människor 
som levde som jägare och fiskare. Dessa människor 
stod i motsatsförhållande till sydliga åkerbrukare. 
Han betraktade den arktiska skifferkulturen som 
en del av den östsvenska boplatskulturen (d.v.s. 
gropkeramisk kultur i östra Mellansverige) och 
menade att denna arktiska kultur hade sina rötter 
i Finland och Ryssland. En bild som flera andra 
forskare också framförde vid denna tid (Almgren 
1906:117). Även Oscar Montelius var av åsikten 
”att ett folk av östlig stam jämte våra förfäder un-
der stenåldern bodde i landets norra delar” (Mon-
telius 1888:76ff, 1905, 1917:8, 20). Redan under 
början av 1900-talet kunde man alltså genom 
undersökningar av boplatser i området kring t.ex. 
Bälinge mossar (se bl.a. Löfstrand 1974:4ff; Se-
gerberg 1999:17ff, 32ff.) skapa sig en relativt god 
bild av den dåtida bebyggelsen. Under den här pe-
rioden byggde man upp den begreppsapparat som 
sedan dess har präglat forskningen kring det neoli-
tiska samhället i Skandinavien. De neolitiska läm-
ningarna indelades i olika s.k. kulturgrupper som 

definierades utifrån deras olika materiella kultur, 
försörjningsstrategi och bebyggelsemönster. Be-
grepp som trattbägarkultur, gropkeramisk kultur 
och stridsyxekultur fick efterhand ett fast grepp 
om forskningen och har sedan dess präglat bilden 
av det neolitiska samhället. 

Under åren 1935, 1936 och 1950 undersöktes ett 
större boplatskomplex i Fagervik, vid Bråviken i 
nordöstra Östergötland vilket haft stor påverkan 
på studierna av neolitikum i Östra Mellansverige 
fram till och med våra dagar (Bagge 1951:57). Axel 
Bagge skapade utifrån Fagervikmaterialet grun-
den för klassificeringen av den östsvenska mellan-
neolitiska keramiken. Klassificeringen var indelad 
i fem olika stadier, benämnda Fagervik I–V. Till 
stor del var systemet baserat på Birger Nermans 
äldre klassificering av keramiken från Säter i 
Östergötland (Nerman 1911). Grunden i Bagges 
kronologi över gropkeramiken från Fagervik var 
tron på keramikens förändring över tid. Liksom 
Nerman hade gjort för Sätermaterialet kopplades 
de olika dekorstilarna, kärltyperna och inte minst 
förekomsten av porig keramik till havsnivån. De 
olika kronologierna sammanföll förvånansvärt väl 
med landhöjningen. Detta har medfört att Bagges 
Fagerviktypologi fortfarande har en stark ställning 
inom den gropkeramiska forskningen. 

Evert Baudou delade in utvecklingen av Norr-
landsarkeologin under 1900-talet i tre skeden. Den 
första delen karaktäriserades bl.a. av Knut Stjernas 
bebyggelsearkeologiska program vid Uppsala uni-
versitet. Perioden 1942–1975 präglades främst av 
de arbeten som utfördes inför utbyggnaden av vat-
tenkraften och av stora tvärvetenskapliga projekt, 
initierade från de arkeologiska instutitionerna vid 
universiteten i Uppsala och Stockholm. Under 
den sista perioden, från 1975 fram till idag, är det 
främst forskning initierad från Umeå universitet 
som haft betydelse (Baudou 1995:40ff.). Ända fram 
till 1970-talet präglades diskussionerna av tanken 
att utvecklingen i Norrland var retarderad och att 
kulturföreteelser därmed uppträdde med en kraf-
tig fördröjning. Denna tanke har idag övergivits 
och Norrland har erhållit en egen regionalt för-
ankrad historia. I denna historieskrivning framgår 
att området under hela forntiden haft kontakter 
såväl mot söder som mot öster i olika grad. Det 
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har också funnits en självständig utveckling inom 
det nordskandinaviska området. Samspelet mellan 
dessa företeelser har givit regionen dess särprägel 
(Baudou 1995:39). 

Under 1990-talet har omfattande arkeologisk 
undersökningsverksamhet i Östra Mellansverige 
resulterat i flera stora neolitiska material som är 
framtagna på ett sätt som gör det möjligt att återi-
gen diskutera kontaktnät och samhällsgrupper på 
ett liknande sätt som skedde i Norrland, t.ex. Boll-
backen, Snåret, Vendel 1:1, Vedmora och Fräken-
rönningen (Artursson 1996a, 1996b; Björck 1998; 
Björck & Björck 1999; Papmehl-Dufay 1999; 
Björck & Larsson 2007a). Vi menar att även östra 
Mellansverige har en särprägel, som är värd att 
lyfta fram. Influenser har kommit ifrån söder, norr 
och öster. Denna iakttagelse är inte ny (men har 
stärkts), utan det har alltid funnits forskare som 
har uppmärksammat likheter mellan material i 
östra och norra Sverige och material öster om Bot-
tenviken och tvärtom (Wibling 1899:281f; Alm-
gren 1914; Ailio 1919; Europaeus 1919; Ekholm 
1922; Santesson 1941:29; Arbman 1945; Hellman 
1946; Äyrypää 1955; Carpelan 1975; Wyszomirska 
1984; Halén 1994; Miettinen 1999; Werbart 1999; 
Malmer 2002:84ff; Björck 2003). Denna syn kan 
ställas mot den tradition där södra Sverige till stor 
del tolkas som kulturellt enhetligt trots materialens 
mångtydighet. Detta gäller inte minst det tidigneo-
litiska skedet (Florin 1958; Gill 2003; Sundström 
2003) där man genom urval av fynd, anser att man 
visat ett sydligt släktskap och därigenom menar att 
övriga delar av samhället också har stora likheter 
med Sydskandinavien under denna tid (t.ex. Hall-
gren 1996; Sundström 2003). Här menar vi att om 
man ser till gravskick, levnadssätt, bostäder och  
t.ex. symbolvärld är det sannolikt att ett nordligt 
eller östligt område står dessa människor närmast 
(Wyszomirska 1984; Werbart 1999; Björck 2002, 
2003). Betraktar man istället yxor, flintspetsar el-
ler, menar somliga, keramiken, blir ett sydvästligt 
område aktualiserat. 

Målsättning

Målsättningen med undersökningen på Högmos-
sen var primärt att skapa förståelse för platsens 

funktion, organisation och kronologi. Genom 
jämförelser med andra undersökta boplatser i 
närområdet som bedöms vara samtida med Hög-
mossen (t.ex. Södra Mårtsbo, Postboda 1 och 2, 
Glädjen, Snåret samt Bålmyren) skall en djupare 
förståelse för denna typ av lokaler skapas. 

En sådan detaljerad förståelse av enskilda platser 
kan sedan användas för att skapa förutsättningar 
för en diskussion kring gränser, bebyggelsestruktur, 
ekonomiska och ideologiska förhållanden samt sam-
hällets organisation under neolitisk tid. Högmossen 
ligger nära gränsen mellan det som är östligt, nord-
ligt och sydligt (Baudou 1995). Detta ger en möjlig-
het att skapa en bild av likheter och skillnader mel-
lan dessa områden samt generera kunskap om vad 
som specifikt karaktäriserar denna region.

Undersökningsresultatet utgör en viktig aspekt 
för att diskutera om platsen haft en specialiserad 
funktion i ett system eller om den skall förstås som 
en permanent boplats bland andra. Genom att ta 
tillvara materialet från hela boplatsytan samtidigt 
som anläggningar och konstruktioner tas fram 
kan en betydligt säkrare och mer detaljerad funk-
tionsanalys av boplatsen göras. Högmossen blir i 
detta perspektiv en viktig pusselbit i förståelsen av 
det neolitiska samhället. 

När det vetenskapliga programmet för E4-pro-
jektet formulerades var få kustboplatser från neo-
litisk tid kända inom exploateringsområdet. Det 
aktuella forskningsläget berörs därför i mycket li-
ten utsträckning i programmet. En frågeställning 
som dock lyfts fram i programmet är vikten av 
att klargöra de neolitiska boplatsernas funktion, 
vilket stämmer väl överens med de övergripande 
målsättningar som formuleras nedan:

Bestämma boplatsens funktion och rumsliga •	
organisation. Har lokalen fungerat som en 
permanent basboplats eller som en tillfällig, 
specialiserad plats?
Belysa huruvida det sker någon förändring vid •	
övergången tidig—neolitisk—mellanneolitisk 
tid? Här kan aspekter såsom förändring i bo-
platsstruktur, redskapsinventarier och boplat-
sernas lokalisering i landskapet utnyttjas.
Undersöka de regionala och långväga kon-•	
taktnäten. Är keramiken enhetlig, är den lo-
kalt tillverkad? Kan man se influenser från 
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andra områden i dekor och design av föremål 
och keramik? Är råmaterialet till stenhantver-
ket och stenredskapen lokalt eller importerat? 
Här anknyts till den samlade studie av sten-
materialet som föreslås i projektprogrammet 
för E4:an (2002:22f.).
Bidra till förståelsen av de neolitiska kust-•	
boplatserna i östra Mellansverige. Är dessa 
en regional företeelse/grupp eller ingår de i 
ett större sammanhang. Att belysa frågeställ-
ningar vad gäller de neolitiska kustboplatser-
nas placering i olika grupperingar. Här an-
knyts till den studie av neolitiska lämningar 
som föreslås i projektprogrammet för E4:an 
(2002:15).
Grävningen utfördes på ett sådant sätt att •	
en diskussion kring boplatsens funktion och 
rumsliga organisation möjliggjordes. Avsikten 
med att gräva kontextuellt är att möjliggöra 
identifiering av aktivitetsområden, ytor för 
boende, matlagning, slakt, slagplatser, hant-
verk, gravar eller för rituella aktiviteter inom 
boplatsen.
Att skapa förståelse för platsens funktion och •	
kronologi för att kunna förstå det sociala sam-
manhanget av samtida lokaler inom vilken plat-
sen hade sin funktion. I ett längre perspektiv är 
detta en viktig ingång för att skapa förståelse 
för hur människor levde under neolitikum.
Att skapa förståelse för hur ekonomisk och so-•	

cial struktur framträder inom lokalen. Finns 
skillnader i hur platser organiserats över ti-
den? Är det möjligt att med utgångspunkt i 
Högmossen belysa en sådan förändring i ett 
långtidsperspektiv? Att förstå människans 
nyttjande av rummet och hur man avdelat 
det. Finns tecken på indelningar som gjorts av 
t.ex. religiösa, sociala eller funktionella orsa-
ker i rummet?
Syftet med undersökningen var att få grepp •	
om platsens struktur alltifrån boendemiljö 
och näringsfång till gravområden. Vidare 
syftade undersökningen till att ge en bild av 
utnyttjandet av landskapsrummet, att belysa 
lokalen ur mentalitetsperspektiv samt studera 
ekonomiska och sociala strukturers uttryck 
inom lokalen.
Kritiskt granska den övergång mellan tidig- •	
och mellanneolitikum som antas finnas i östra 
Mellansverige. Bidra till förståelsen av de neo-
litiska kustboplatserna i östra Mellansverige. 
När dessa målsättningar uppnås har Högmos-
sen potential att belysa:
Frågor kring boplatshierarkier i det neolitiska •	
samhället i relation till hittills undersökta lo-
kaler i östra Sverige och lokalens relation till 
andra avgränsade lokaler i Dalälvsgruppen. 
Högmossens relation till andra avgränsade lo-•	
kaler i Dalälvsgruppen. Avspeglar storlekarna 
näringsekonomiska aspekter och landskaps-

Figur 11. Arbete kan vara en fröjd 
när vädret är det rätta. Här tar Niclas 
Björck och Rickard Franzen upp ännu 
en ruta på området (foto: Maj–Lis 
Nilsson).

Figure 11. An excavation can be 
a real joy when the weather is good. 
Here Niclas Björck and Rickard Fran-
zen dig another square at Högmossen 
(photo: Maj-Lis Nilsson).
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utnyttjande, sociala stratifieringar eller skilda 
funktioner (t.ex. ritualer)?
I ett vidare perspektiv syftar dessa målsätt-•	
ningar till att skapa förutsättningar för en 
diskussion kring gränser, bebyggelsestruk-
tur, ekonomiska och ideologiska förhållanden 
samt samhällsorganisation. 
Om en god grund skapas lokalt på Högmos-•	
sen efter dessa målsättningar kan sedan jäm-
förelsen med resultat från andra storskaligt 
undersökta lokaler ge djupare insikter.

De publicerade undersökningar som hittills utförts 
i regionen har skett i områdena norr och söder om 
Dalälvsgruppen (Björck 1998, 2000a; Segerberg 
1995, 1999; Björck, M. m.fl. 2005).

Metodiken som tillämpades vid  
undersökningen av Högmossen
Det kan i detta sammanhang vara av intresse att 
mer detaljerat beskriva hur vi har valt att undersöka 
Högmossen. Detta är i synnerhet av intresse då de 
metoder som använts inom E4-projektet är mycket 
olika, och hur en plats undersöks får stor betydelse 
för vilka frågor man med trovärdighet kan besvara 
med hjälp av materialet. Den utgrävningsmetod 
som användes vid förundersökningen och den 
särskilda undersökningen valdes specifikt för att 
kunna uppfylla den målsättning som sattes för pro-

jektet. Då de frågor som skulle besvaras i mycket 
rörde sig kring olika aspekter av organisationen av 
platsen och i vilken grad olika typer av spår fanns 
representerade krävdes ett ytmässigt stort grepp 
som samtidigt innehöll en god upplösning.

Vid förundersökningen skapades en preliminär 
uppfattning av lokalens utbredning genom en to-
pografisk utvärdering kombinerad med provgropar 
(0,5 x 0,5 respektive 1 x 1 meter stora). Groparna 
grävdes i stick om 0,1 meter ned till önskat djup. 
Materialet torrsållades i såll med en maskstorlek 
på 4 millimeter. Sammanlagt upptogs 53 stycken 
1x1 meter och 8 stycken 0,5x0,5 meter stora gro-
par (se fig. 11, 12). Den sammanlagda ytan som 
undersöktes vid förundersökningen var 55 m2. Av 
detta följer att vid förundersökningen av Högmos-
sen grävdes ca 1 % av boplatsens yta. Groparna gav 
en uppfattning om kulturlagrets omfattning, djup 
och kvalitet. Det är emellertid viktigt att poäng-
tera att den bild av fyndmaterialets utbredning 
som erhålls vid en begränsad provgropsgrävning 
inte nödvändigtvis speglar fyndens spridning på 
en lokal. Det som framstår som fyndrikt kan vara 
relativt fattigt och tvärtom (Björck 1997; Biwall 
m.fl. 2007). Variationsbredden inom arkeologiska 
lämningar är helt enkelt för oberäknelig och ore-
gelbunden för att kunna avspeglas i ett litet utsnitt. 
En viktig fråga vid förundersökningen, med tanke 
på metodvalet för den särskilda undersökningen, 
var att avgöra var det fyndförande lagret vidtog 

Figur 12. Anders Biwall mäter in 
placeringen för ännu en ruta. Den täta 
granskogen gjorde att mätstationen 
fick etableras om vid nästan varje ny 
inmätning (foto: Niclas Björck).

Figure 12. Anders Biwall are setting 
out another square at Högmossen. The 
thick spruce forest made the digital 
measuring difficult (photo: Niclas 
Björck).
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Figur 13. Antal stick grävda över ytan under slutundersökningen.

Figure 13. The number of artificial layers excavated.
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under förnan. Genom att kontrollera detta kunde 
avtorvning ske vid den särskilda undersökningen 
utan risk för att det fyndförande lagret påverkades 
i nämnvärd utsträckning.

En medveten strategi vid förundersökningen av 
Högmossen var därför att undvika att skada kon-
texter. Av denna anledning grävdes rutor som be-
dömdes beröra känsliga sammanhang inte i botten 
utan undersökningen upphörde på den nivå där 
anläggningar framträdde. Denna strävan syftade 
till att det vid den särskilda undersökningen skulle 
bli möjligt att öppna stora sammanhängande ytor 
med oskadade kontexter och därmed skapa förstå-
else för kontexterna. Med detta angreppssätt för-
loras en förment objektiv spridning av det totala 
fyndmaterialet i det utlagda provgropssystemet 
under förundersökningsfasen. Detta beror på att 
fynd till en viss del ligger kvar i de grävenheter som 
berör känsliga kontexter. Eftersom konstruktioner 
och stora mängder fynd vanligen finns i samma 
områden var det genomgående de grävenheter där 
mest fynd framkom som inte grävdes ned till ste-
ril nivå. Detta gör att spridningen sannolikt föga 
skulle ha förändrats om kontexterna grävts bort. 
Fyndrika grävenheter hade bara blivit ännu lite 
mer fyndrika. Vi säger förment objektiv därför att 
provgropsresultaten endast visar vad som fanns i 
de undersökta grävenheterna, inte hur fyndfördel-
ningen ser ut i andra delar av kulturlagret (Björck 

1997). Mängden fynd kan variera kraftigt mellan 
direkt angränsande grävenheter, vilket gör det 
vanskligt att dra slutsatser om en spridning base-
rad på provgropar (Biwall m.fl. 2007). Den infor-
mation som skulle erhållits om alla gropar grävts 
ned till steril nivå bedömdes därför inte stå i pro-
portion till den skada som skulle åsamkats känsliga 
kontexter. Hela upplägget på förundersökningen 
hade till syfte att skapa förutsättningar för att för-
ståelsen av boplatsens organisation ska bli möjlig 
vid den särskilda undersökningen. Den metod som 
användes möjliggör att vid den särskilda undersök-
ningen öppna sammanhängande ytor och därmed 
ökar möjligheterna att förstå relationen mellan 
konstruktioner, anläggningar och fyndmaterial. 

Den särskilda undersökningen berörde en ore-
gelbunden yta med en största bredd och längd om 
cirka 50 x 100 meter. Inledningsvis torvades lo-
kalen i sin helhet av med hjälp av maskin. Detta 
förfarande ger en betydligt effektivare grävning 
då man slipper ha arkeologer som med skärslev 
skall försöka tränga igenom markytans rottäta 
förna. Bedömningen av hur stor yta som behövde 
torvas av styrdes dels av resultaten från förunder-
sökningen och dels av en kontinuerlig topografisk 
och kontextuell utvärdering.

För att främja förståelse av platsens organisation 
brukades en grävmetod där sammanhängande ytor 
togs upp i 1 m2 stora grävenheter och grävdes om 

Figur 14. Under grävningens gång 
diskuterades hur de olika färgningarna 
skulle tolkas.

Figure 14. During the excavation 
different interpretations of colorings in 
the soil were discussed.
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stick med ett djup av 0,1 meter. Materialet sållades 
i såll med en maskstorlek på 4 millimeter och vid 
behov 2 millimeter. Tillgång till vattensåll fanns 
och utnyttjades vid behov. 

Fynden påträffades generellt i ett knappt 0,2 me-
ter tjockt kulturlager och på vissa ställen fanns som 
mest uppemot fem kilo keramik i ett enskilt stick. 
Gränsen mellan kulturlagret och den nivå där kul-
turlagret upphörde var i de flesta fall mycket tyd-
lig. Från att ha varit en matta av keramik och ben 
minskade fynden drastiskt till att bli enstaka fynd, 
vanligtvis påträffade i färgningar av olika utseende. 
Dessutom hade kulturlagret en rödare färgton som 
separerade det från de fyndfria områdena.

När bilden av fyndens utbredning skapats genom 
att hela ytan rutgrävts framträde nivån under själ-
va kulturlagret. På denna nivå framträde anoma-
lier, mindre områden där kulturlagermaterial var 
neddraget i åsmaterialet. Dessa kan uppstå genom 
mänskliga aktiviteter (anläggningar) eller genom 
naturliga processer av olika slag, rotvältor, rötter 
eller t.ex. djurgångar. Arkeologer har en stor vana 
att bedöma hur enskilda anomalier uppstått och 
vilken funktion de som bedöms vara anläggningar 
har haft. Bedömningen av vilka processer som or-
sakat färgningarna har på Högmossen gjorts i varje 
enskilt fall när färgningen framkom. När det varit 
svårt att göra bedömningar, d.v.s. när anläggning-
ar varit otydliga eller tvetydiga har denna kontext 
diskuterats på plats. 

Vid Högmossen framträdde under kulturlagren 
ett stort antal anläggningar av olika slag. Det rör 
sig här om bland annat härdar, stolphål, rännor, 
gravar, avfallsgropar och kokgropar. Undersök-
ning av anläggningar skedde i form av snitt- eller 
tranchégrävning för hand, med spade eller skär-
slev. Generellt undersöktes halva anläggningen, 
men enskilda anläggningar av särskilt intresse 
totalundersöktes, t.ex. misstänkta gravar och an-
läggningar som kunde tänkas ingå i konstruktio-
ner. Vid undersökning av större nedgrävningar 
tillämpades skiktvis maskingrävning.

Anläggningar och kulturlager dokumenterades 
skriftligt och ritades i plan och sektion. Därutöver 
skedde manuell sektionsritning och digital inmät-
ning i plan. Flygbilder, översiktsfotografier och 
arbetsbilder togs, liksom fotografier av ett urval 

av anläggningarna. Inmätning av schakt, rutor, 
grävenheter, anläggningar, sektioner, prover, fynd 
och topografiska objekt gjordes med totalstation. 
Digital dokumentation av såväl lämningarna som 
undersökningen i sig, liksom bearbetning av fynd- 
och dokumentationsmaterial utfördes i fältdoku-
mentationssystemet Intrasis. Systemet är avpassat 
för databashantering och GIS-bearbetningar.

När en bild av platsens organisation skapats ge-
nom att spridningen av fynd relaterats till utbred-
ningen av arbetsytor, gravområden och bostäder 
kan en värdering av mindre frekventa fynd göras i 
relation till det sammanhang i vilket de framkom-
mer ske. Genom att undersökningen skett med en 
kontextuell metod där helheter är tillgängliga kan 
omtolkningar göras i efterhand.

Om vi återknyter till forskningshistoriken så 
har organisation av stenåldersboplatser kunnat 
studeras på flera lokaler. Ett problem vid flera av 
dessa undersökningar är att endast en begränsad 
del av kulturlagret undersökts, i vissa fall genom 
sampling av hela det fyndförande området och i 
vissa fall genom fokuserade studier av en viss del 
eller delar av det fyndförande lagret. På flera av 
E4-undersökningarna har vi dock haft möjlighet 
att skapa en bild av helheten av de kvarlämnade 

Lokal Andel av fynd på-
träffat på antagen 
dåtida marknivå (% 
av antal* eller vikt^)

Stratigrafisk  
nivå för 
ursprungligt 
marklager

Bålmyren  91,5 % ^ 0,05-0,35

Fräkenrönningen  83,0 % * 0,05-0,25

Högmossen  90,0 % ^ 0,05-0,25

Postboda 1  90,0 % * 0,05-0,25

Postboda 2  86,0 % ^ 0,10-0,20

Södra Mårtsbo  91,0 % ^ 0,05-0,25

Västeräng  94,0 % * 0,05-0,25

Figur 15. Fyndmängd per stick från ett antal lokaler, 
Bålmyren, Södra Mårtsbo, Fräkenrönningen, Snåret, 
Högmossen och Vedmora.

Figure 15. The amount of finds per artificial layer 
from several different places, Bålmyren, Södra Mårtsbo, 
Fräkenrönningen, Snåret, Högmossen och Vedmora.
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och bevarade fragmenten i plan och i vissa fall 
även stratigrafiskt. Detta gäller förutom Högmos-
sen även Snåret och t.ex Glädjen. Det är emellertid 
inte på alla platser som en strategi där helheten 
kan beaktas har använts. När det gäller de plat-
ser där en sådan metod brukats är just Högmos-
sen unik till storlek och omfattning. Den metod 
som användes här och på t.ex. Snåret avser att 
finna en väg att ge en bild av lokalen, där fynden 
kan relateras till de anläggningar och strukturer 
som påträffats. Härigenom kan man diskutera 
eventuella strukturer, som t.ex. hyddgrunder eller 
andra stora anläggningar, funktion och plats i den 
övergripande boplatsorganisationen. Detta är inte 
möjligt om kontexterna perforerats av provgropar. 
Såväl vissa diffusa mindre anläggningar som alla 
anläggningar och färgningar som är större än grä-
venheterna missförstås eller blir överhuvudtaget 

inte uppmärksammade vid en rutgrävning. Istället 
framstår provgropar där anläggningar berörs som 
att fynd uppträder djupt. Det skenbara resultatet 
blir rikligt med fynd i det egentliga kulturlagret 
och de få fynd som påträffas djupare, och troligen 
ligger i anläggningar, anses felaktigt neddragna av 
rötter eller t.ex. djurgångar. 

Med utgångspunkt i tidigare utförda undersök-
ningar kan en förförståelse för kulturlagrens djup 
skapas. Den likare som utgör en teoretisk förut-
sättning för detta är att brukningstiden av dessa 
platser begränsas genom landhöjningen och den 
därav följande strandförskjutningen. Det säger sig 
självt att ett sådant antagande inte kan bli annat 
än en erfarenhetsbaserad, generell hypotes. Många 
platser får antas avvika, både aktiviteternas varak-
tighet och karaktär bör ha kunnat variera på en-
skilda lokaler (jfr. Segerberg 1999:59f.). På platser 
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Figur 16. De mörkfärgningar som framträdde på område B efter att stick 1 grävts.

Figure 16. The dark colorings that were visible in area B after the top most layer was removed.
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som Snåret, Södra Mårtsbo, Fräkenrönningen, 
Vedmora, Postboda 1 och 2 eller Bålmyren finns 
en tydlig tendens att mängden fynd drastiskt avtar 
på drygt 0,2 meters djup. Detta har på flertalet av 
dessa platser kunnat påvisas (se fig. 15).

Nämnda undersökningar och andra som skett 
under det sista decenniet har visat att det ofta finns 
stora diffusa konstruktioner på lokalerna. Om inte 
stora sammanhängande ytor öppnas blir dessa kon-
struktioner svåra, om inte omöjliga, att begripa. 
Sammanhang mellan fynd och anläggningar har 
stor betydelse när kontinuerlig tolkning och om-
tolkning, i syfte att förstå konstruktioner, sker 

under själva utgrävningsarbetet. Därför skedde en 
fortlöpande registrering av fynd, anläggningar och 
prover under hela fältarbetets gång. Det innebar 
att uppdaterade och aktuella spridningsbilder och 
kartor fanns tillgängliga under arbetes gång som en 
hjälp vid eventuella prioriteringar av fältarbetet.

Undersökningen avslutades med en djupare 
schaktning för att fånga eventuella gravar, spår 
av transgressioner och djupare liggande anlägg-
ningar som inte noterats eller fullständigt begri-
pits tidigare.
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Figur 17. En schematisk bild av organisationen vid hydda B.

Figure 17. A schematic overview of the organisation at hut B.
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Figur 18. Mikrotopografin på Högmossen skapad utifrån inscanningen av boplatsen utförd av GIS-Institutet vid 
Högskolan i Gävle under ledning av Mikael Östlund (3D-visualisering av Anders Biwall).

Figure 18. The topography at Högmossen made from a digital 3D-scanning. The scanning was made by the GIS-
institute at the University of Gävle under the supervision of Mikael Östlund (3D-visualisation by Anders Biwall).
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Provtagning

Vid rutgrävningen togs fosfatprov över ytan och 
förtätningar av dessa gjordes vid intressanta ytor, 
konstruktioner och anläggningar. Proverna togs 
ur kulturlagret, i anrikningslagret i podsolprofilen 
så att alla prover togs på enhetligt djup. 

Kolprover insamlades för dateringsändamål. 
Det material som slutligen prioriterades för date-
ring var dock organiska rester på keramik. 

De jordprover som insamlades syftade till att 
påvisa förekomst av och vilken typ av makrofos-
sil som kunde beläggas på platsen. Denna typ av 
material kan belysa närmiljö och näringsfång. Pro-
ver insamlades i den mån lämpliga kontexter, t.ex. 
anläggningar, påträffades. I makrofossilprover 
kan också t.ex. små ben och mikrodebitage från 
stenhantverk påträffas eftersom dessa sållas med 
en masktäthet ned mot 1 mm. Detta ger en test 
av vad som eventuellt missas i grövre sållning 4, 
respektive 2 mm.

Tolkningsprocessen – En ständig  
prövning av teser mot materialet.
Genom den utgrävningsmetod som tillämpades 
har det funnits möjligheter att pröva och ompröva 
tolkningar av de konstruktioner och aktivitetsom-
råden som setts i materialet. Ett utmärkt exempel 
på detta är område B som i fält efter stick 1 såg ut 
enligt figur 16. Tesen som då formulerades var att 
det streckade området kunde utgöra spåren efter 
en hyddgrund där mörkfärgningarna var stolphål 
och stenarna t.ex. hållit en tältduk på plats. Cen-
tralt låg skärvsten som kunde vara spåren från en 
härd och i delar av utbredningen kunde, vad som 
såg ut som en väggeffekt, iakttas. Väster om detta 
område fanns en plan yta med ett antal mörkfärg-
ningar som inte bildade något uppenbart mönster 
vid första anblick.

När anläggningarna snittats fick hyddtesen ge 
vika, då materialet inte längre kunde underbygga 
den. Istället för stolphål hade en rad kokgropar 
framkommit på den östra delen medan det på den 
västra och östra upptäcktes, när störningar identi-
fierats, grunden till två möjliga stolpkonstruktio-
ner (se fig.17).

Efter fältarbetet vidtog arbetet med att specialre-

gistrera och analysera fyndmaterialet. Då lokalisera-
des två avfallshögar öster om stolpkontruktionerna 
vilket även kunde ses utanför hydda C och D (Lars-
son 2007). Fyndspridningar av olika material upp-
hörde mot utsidan på stolpkonstruktionerna. Nästa 
steg blev att jämföra dessa resultat med hur fynd-
material och anläggningar varit organiserade vid de 
två anläggningsmässigt tydligare konstruktionerna 
hydda C och D. Vad som framkom var att hydda D, 
och vad som nu kom att kallas hydda B, uppvisade 
stora likheter i organisation och uppbyggnad, na-
turligtvis med små egenheter. Båda har en liknande 
stolpkonstruktion med en central härd/värmegrop, 
skräpet har slängts på sidorna av öppningen, vissa 
verktyg har förvarats efter väggen samt att man 
strax utanför öppningen på hyddan har haft en ak-
tivitetsyta där bland annat matlagning skett (för en 
noggrannare genomgång se kap. 8).

Övrig dokumentation
Undersökningsområdet lodfotograferades med 
flygfoto, dessutom togs olika vyer för att se den 
omgivande topografin av Max Marcus (se kap. 8, 
fig. 10). Lokaltopografin med Rudsjöåsen i väster 
dokumenterades genom att en inscanning av un-
dersökningsschaktet och närområdet gjordes. Scan-
ningen och bearbetningen utfördes av GIS-Institu-
tet vid Högskolan i Gävle under ledning av Mikael 
Östlund. Den skapade databasen kan användas för 
att återskapa hela topografin, stenar och miljön vid 
undersökningstillfället med en felmarginal på nå-
gon centimeter. Databasen går att använda för 3D-
visualiseringar av platsen (se fig. 18). 

Sammanfattning
Den metod vi valt att använda vid Högmossen 
möjliggör detaljerade frågor kring hur materialet 
på platsen deponerats. Genom att en bild av hel-
heten skapats kan man också kontinuerligt åter-
koppla till den bild av platsens rumsliga organisa-
tion som framträder och därmed förfina frågorna 
efterhand som förståelsen fördjupas. Ett sådant 
hermeneutiskt arbetssätt är inte möjligt vid en 
provgropsgrävning där den bild som framkommer 
i slumpartat utkastade provgropar aldrig kan för-
djupas när en insikt om olika delområdens funktion 
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uppnås genom att gravar, kokgropar eller bostäder 
påträffas. En sådan förståelse kräver emellertid att 
vi låter materialen göra motstånd och delge utsa-
gor som kan ge en fördjupad förståelse för sam-
hället och människorna under yngre stenåldern. 
Nackdelen med att låta materialet komma till tals 
är att arbetet blir mer omfattande både i fält, när 
materialet tas fram, men också i efterarbetet när 
den större mängden skall hanteras, analyseras och 
tolkas. Fördelen är naturligtvis att materialen då 
tillåts redovisa komplexitet och mångfald som an-
nars inte kommer fram. När material tagits fram 
med en sådan metod kan man också med trovär-
dighet diskutera avsaknad av säsongsindikatorer 
och dylikt. Den stora fördelen med den kontextu-
ella metoden är också att man skapar förståelse för 
sammanhangen, t.ex. gravfält eller bostäder. Detta 
gör att när en sådan förståelse uppnåtts kan man 
gå tillbaks till materialet från hela denna yta och se 
med nya ögon på detta. På Högmossen kan denna 
process sedan fortgå i det oändliga. Den upplös-
ning som väljs vid utgrävningen bestämmer även 
de frågeställningar som kan besvaras och kan inte 
förfinas i efterbearbetningen. Därmed bör valet 
av undersökningsmetod inte enbart utgå från de 
frågor som ligger högst på ens egen agenda utan 
även de frågor som är prioriterade av övriga fors-
karsamhället och vad allmänheten efterfrågar, i 
den mån det är möjligt.

Vad denna diskussion har försökt påvisa är nöd-
vändigheten av att kunna utgå från flera olika käll-
material och nivåer, för att sedan kunna kontraste-
ra dessa mot varandra för att minska sannolikheten 
att ett källmaterial är stört, till exempel på grund 
av sentida aktiviteter. Denna kontextuella metodik 
ger även större möjligheter att diskutera kring inte 
bara strukturernas typ, till exempel hyddor eller 
vindskydd, utan även hur dessa varit organiserade 
och vilken/vilka funktioner de har haft.

Lars Ersgård skriver i artikeln ”Det uppdrags-
arkeologiska alternativet” om vad som känneteck-
nar uppdragsarkeologin jämfört med den arkeo-
logi som utförs via universiteten. En av de punkter 
som tas upp är frågan kring kvantitet och kvalitet, 
där uppdragsarkeologins empiriska storskalighet 
ställs mot universitetens uttalade inriktning på 
kvalité. Vad som argumenteras för här är att kvan-
titativ empiri kan leda till kvalitativa resultat och 
här tas bland annat upp exemplet med de omfat-
tande undersökningarna av åkermark i Mälardalen 
under 1980-talet (Ersgård 2006:18). Vid dessa un-
dersökningar kunde man påvisa lerslättsboplatser 
från äldre järnålder, något som inte setts tidigare 
då man antagit att all bebyggelse vid denna tid låg 
på åkerimpedimenten. Genom en ny undersök-
ningsmetodik, kombinerat med en ny tes kring 
bebyggelsemönstren samt med tiden ett mycket 
omfattande empiriskt material, togs därmed ett 
stort kliv i förståelsen kring bebyggelsemönstren 
vid denna tid i regionen. Vi anser att neolitiska 
boplatser som undersökts med en kontextuell me-
todik, där man fokuserat på att skapa en förståelse 
kring de strukturer som finns på dessa lokaler i 
form av till exempel hyddor och vindskydd samt 
den övergripande boplatsorganisationen, kan leda 
till, och till viss del redan har lett till, ett liknande 
kunskapssprång som i det ovan angivna exemplet. 
Fortfarande finns dock en stor potential för fram-
tida studier av lokaler med denna typ av lämningar 
genom att det empiriska källmaterialet byggs på. 
Genom att använda ovanstående tillvägagångssätt 
med en kritisk granskning av det framkomna ma-
terialet, samtidigt som man tittar på de övergri-
pande mönster de bildar, finns alla möjligheter att 
ställa nya och ännu obesvarade frågor kring boen-
det i den Östsvenska neolitiska kultursfären. 
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Högmossen har genomgått många drastiska föränd-
ringar över tiden, från att ha varit havsbotten, till en strand-
nära boplats och djup skog. 

Vy över en strand där Östersjön idag möter Uppsalaåsen. Åsen 
och havet gör landskapet till förvillelse likt den strand vid Högmos-
sen där människor valde att bosätta sig. Att se på denna vy kan där-
för sägas vara att närma sig en miljö i vilken kustbyarnas människor 
kände sig hemma för 5500 år sedan. 
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nder denna rubrik presenteras några 
storskaliga fenomen som skapat den mil-
jö där boplatsen Högmossen låg. Inled-

ningsvis ges en presentation av landskapets varia-
tioner och orsaken till dessa på en regional eller till 
och med överregional nivå. Därefter ges en lokal, 
mer fördjupad bild av Uppland och området kring 
Högmossen. Denna består av en introduktion 
till landskapet i Norduppland och området kring 
Dalälvens mynningsområde samt fornlämnings-
miljön i området. Först behandlas den allmänna 
bilden av fornlämningsmiljön såsom den fram-
står i fornlämningsregistret, därefter den nya bild 
av Dalälvsgruppen under yngre stenåldern som 
framkommit genom riktade inventeringar under 
senare år. Det är tragiskt att endast ett slumpartat 
urval av dessa lokaler finns i registret, då det är 
genom att lokalerna finns där som de blir skyd-
dade enligt lag. I skrivande stund är de neolitiska 
kustboplatserna i Gävleborg skyddade medan lo-
kalerna på andra sidan Dalälven, i Uppland, ännu 
inte registrerats. Detta är desto mer anmärknings-
värt då de varit kända i ett decennium, anmälts till 
registret och dessutom finns redovisade i tryckta 
rapporter (Björck 1999a, 2000b).

Överregionalt och regionalt

Det kan inledningsvis finnas en poäng med att i 
ett Skandinaviskt perspektiv redogöra för platsens 
läge. Detta har sannolikt haft betydelse för män-
niskorna under stenåldern och vilka de haft nära 

kontakter med. För att erhålla förståelse för sten-
åldersmänniskornas värld kan först konstateras att 
havet vid denna tid utan tvivel varit den viktigaste 
transportleden. I ljuset av havet som kommuni-
kationsled kan sägas att räknat från Högmossen 
ligger Åland på ungefär en dagsturs avstånd, fin-
ska skärgården och fastlandet ytterligare en eller 
två dagsturer österut. Om man reser motsvarande 
distanser norrut eller söderut hamnar man vid 
Ångermanland respektive vid kusten i norra Öst-
ergötland. Detta betyder, om man talar om platser 
med neolitisk relevans, att resenären kan nå häll-
ristningsområdet vid Nämforsen genom att resa 
tre dagsturer norrut. I söder skulle denne med 
motsvarande restid nå Fagervik i Östergötland. Åt 
öster når resenären finska sk. kamkeramiska bo-
platser vid Nyland.

Distanserna har sannolikt haft betydelse för 
kontakter och kommunikation under forntiden. 
För det samhälle i vilket Högmossen ingick är 
emellertid detta av underordnad betydelse. Det 
var i lokalsamhället som de primära behoven; 
bostad, mat och social interaktion sköttes. Det är 
också på denna nivå som vi anser det möjligt att 
diskutera samhället och dess gränser. Som fram-
gick ovan är det sällan som arkeologins försök till 
förståelse bygger på mönster i landskapet. Istället 
tolkas forntidens gränser alltför ofta i ljuset av var 
gränser, språkliga, politiska eller klimatologiska, 
går idag. Om vi är medvetna om att gränser kan 
ha varit helt annorlunda och till och med ha fung-
erat på andra nivåer i forntiden ger detta oss bättre 

Topografi, landskap  
och miljö
Niclas Björck

U
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möjligheter att kritiskt förhålla oss till hur mate-
rial tolkas idag (jfr. ovan). 

Högmossen ligger vid Östersjön och miljöerna 
som människorna hade sin vardagliga utkomst 
ifrån kan därför antas ha mycket gemensamt med 
de miljöer som fanns runt hela norra Östersjön vid 
denna tid. Ser man till spåren, bostäderna, ben-
materialen, gravskicket och boplatslokaliseringen, 
bekräftas en nära släktskap, i avseende på levnads-
sätt, med människor kring stora delar av norra 
Östersjön. Dessa miljöer skiljer sig väsentligt 
från slättbygder i inlandet och även från miljöer 
vid Atlantkusten i västra Sverige. Västergötland 
och Skånes megalitbygder ligger uppskattnings-
vis minst en veckas resväg bort. Att majoriteten 
av människorna i östra Sverige väljer bort den typ 
av stenmonument som brukas från Västergötland 
och Skåne och över stora delar av Västeuropa bör 
definitivt ges betydelse för vår kategorisering av 
dessa grupper (jfr. Björck 2007a). Om vi klumpar 
ihop människor med så olika förhållningssätt till 
efterlivet till en enda kultur, leder inte detta då till 
att kategoriseringarna rymmer alltför stor mång-
fald och förlorar all relevans?

Norra och mellersta Sverige har topografiska 
drag som påminner om terrängformerna i Norge 
och Finland. Skåne har däremot flera topografiska 
drag gemensamma med Danmark. Den geografiska 
fördelningen av terrängformer är orsakad av den 
storskaliga geologiska utvecklingen över lång tid 
samt berggrundens egenskaper. Terrängformerna 
är en av de egenskaper som utgör grunden för 
landformers fördelning. Landformer såsom t.ex. 
fjällplatåer, kullar eller slätter är koncentrerade till 
skilda regioner i landskapet. Med utgångspunkt i 
dessa landformer har det därför varit möjligt att 
indela Sverige i ett antal huvudregioner med av-
seende på topografin. Regionerna är fjällterräng, 
Norrlandsterräng, kustlandskap av slättkaraktär, 
Mellansvenska sänkan, Sydsvenska höglandet och 
slätter på sedimentär berggrund (Behrens 1995; 
Loberg 1995). Denna indelning är utgångspunkt 
för följande beskrivning av undersökningsområ-
det med omgivning. Förhållandena har betydelse 
för bl.a. vilka konsekvenser landhöjningen får för 
strandlinjeförskjutningen.

Landskapet är i hela Norrland högst i nord-

Figur 19. Karta över Skandinavien med utbredning-
en av två vida spridda företeelser som kan iakttas arkeo-
logiskt i lämningarna från neolitikum, megalitgravskick 
respektive djursymbolik. Inom rödmarkerade områden 
förekommer megalitgravskick medan de svarta punkter-
na är fyndplatser för artefakter av nordlig djurikonografi 
(se t.ex. Björck 2007a: fig. 12). På kartan har en linje 
som utgör en ungefärlig gräns mellan dessa företeelser 
dragits. Som framgår av bilden är djurikonografin 
spridd över stora delar av Eurasien. Av det megalitiska 
området är bara sydvästra Sverige och Danmark med 
men företeelsen har en vid spridning över hela västra 
Europa och Nordafrika. För att understryka att regionen 
förefalller vara gräns mellan företeelser med mycket vid 
spridning har en skuggning lagts över det område där en 
blandning av influenser bedöms förekomma.

Figure 19. Map of Scandinavia illustrating the distri-
bution of two widely dispersed phenomenons that are 
visible in the archaeological record of the Neolithic, meg-
alithic tombs and animal iconography. In areas marked 
red megalithic tombs occur and the black dots mark 
artifacts of the northern animal iconography. On the 
map a line marks the border between the two variables. 
Animal iconography occur over large parts of Eurasia. 
Only southern Sweden and Denmark are visible of the 
areas where Megalithic tombs where constructed, but 
this tradition are also widely spread over large parts of 
western Europe and northern Africa. To underline that 
a large part of this region seem to be a border a shadow 
marks the area where a mixture of influences occur.
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väst och sjunker mot sydöst. De norrländska äl-
varna rinner därför i princip parallellt i landytans 
lutningsriktning. Flera av Norrlands större älvar 
(t.ex. Ångermanälven, Indalsälven och Ljungan) 
rinner i storskaliga sprickdalar. Vid Höga kusten 
når Norrlandsterrängen ända ut mot kusten och 
ger landskapet sin för denna del av landet unika 
särprägel. Längre söderut, i Hälsingland, är land-
skapet fortfarande relativt kuperat men här domi-
nerar bergkullterräng och en smal kustslätt breder 
ut sig öster om Norrlandsterrängen. Kustslätten 
tenderar att bli bredare mot söder. I Gävleborgs 
län finns två större vattendrag, Ljusnan och Daläl-
ven, båda orienterade ungefär på samma sätt som 
övriga vattendrag i Norrland (Behrens 1995:499f.). 
Det finns också omfattande system av mindre vat-
tendrag och sjöar. Även om omfattande skärgår-
dar fanns längs stora delar av Gävleborgskusten 
var det vid Dalälven i söder som skärgårdarna blev 
mycket djupa. Det är också i dessa områden som 
strandförskjutningen fick mycket påtagliga kon-
sekvenser. I norra Uppland börjar Uppsalaslät-
ten och denna landskapstyp präglar stora delar av 
östra Sverige. Uppsalaslätten och de andra större 
slättområdena i Mälardalen kan sammanföras i 
benämningen ”det mellansvenska slättlandet”. 
Topografin i denna region bestäms till största 
delen av det subkambriska peneplanet som är en 
plan urbergsyta som jämnades ut av vittring och 
erosion före kambrium (mer än 570 miljoner år 
sedan). Peneplanet har bevarats genom att det 
täckts av tjocka lager yngre sedimentära bergar-
ter. De äldre lagren har framförallt genom istidens 
verkningar åter frilagts och utgör nu underlaget 
för slätterna i det mellansvenska slättlandet (Lo-
berg 1987, 1995:500f.).

Jordarter tillför ytterliggare en aspekt som har 
betydelse för platsens karaktär. Jordarterna inom 
Sverige är bildade under kvartär och huvuddelen 
har avlagrats under senaste istiden. Morän är den 
vanligaste jordarten och täcker 2/3 av Sveriges yta. 
I urbergsområdena är moränerna sandiga och ytan 
ofta täckt av tätt liggande stora block. Finkorniga 
sediment, t.ex. lera och mjäla, påträffas i områden 
belägna under högsta kustlinjen. I Sveriges relativt 
kalla och fuktiga klimat är podsol, brunjordar och 
sumpjordmåner dominerande. Huvuddelen av lan-

det tillhör det norra halvklotets podsolzon. Söder 
om podsolzonen finns den mellaneuropeiska brun-
jordzonen. Podsol bildas på jordarter som urbergs-
morän, grus och sand. Brunjordar bildas vanligen 
på mer finkorniga och näringsrika jordarter. Inom 
begreppet brunjordar ryms en mängd olika jord-
måner och en indelning i stabila respektive insta-
bila typer kan vara motiverad. Stabila brunjordar 
bildas naturligt i de näringsrikaste jordarterna och 
förändras föga av förändrad markanvändning. In-
stabila brunjordar kan däremot lätt förvandlas till 
exempelvis podsol om ett område planteras med 
barrskog. Eftersom de jordmånsbildande faktorer-
na är många varierar effekterna starkt från plats till 
plats. Detta medför att jordmånstyper sällan har en 
till arealen stor sammanhängande utbredning. 

Under neolitikum var stora delar av östra Sve-
rige beläget under havets yta. Till skillnad från si-
tuationen i västra och södra Sverige gäller således 
att huvuddelen av det som idag är slätter med lera 
och brunjord, under stenåldern legat under vatten 
i denna del av Sverige. Landskapet i östra Sverige 
och undersökningsområdet är före senneolitikum 
särdeles uppbrutet och präglat av vidsträckta skär-
gårdar. De delar av Uppland som vid denna tid 
utgjorde torra land är fortfarande idag endast i 
ringa grad odlingsmark. Centralt i detta vida och 
djupa skärgårdsområde låg Mälarhavet, en vik 
av Litorinahavet, som var ca 200 x 50 kilometer 
stort och hade en öst-västlig längdsträckning. Vid 
tiden sträckte sig djupa vikar närmare 30 kilome-
ter in i nuvarande Örebro län. I naturgeografiskt 
hänseende är alltså östra Sverige ett tämligen ho-
mogent och sammanhängande område. Hela det 
jättelika och sammanhängande skärgårdsområdet 
runt Mälarhavet var mer än 300 x 200 kilometer 
stort. Den östsvenska skärgårdens djup var störst 
i Mälardalen och avtog både mot norr och söder. 
Skärgårdarna fortsatte mot Gävleborgs län i norr 
och Kalmar län i söder. Våra dagars Uppsala och 
Stockholms län bestod under neolitikum mest av 
kobbar och mindre öar. Det största landområdet i 
Stockholms län var den fastlandslika ön Södertörn 
men också kring Riala, nordöst om Vallentuna, 
fanns en stor ö. Kustboplatserna fanns dock även i 
områden där endast mindre öar funnits t.ex. kring 
det som idag är Arlanda flygplats. Det är uppenbart 
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Figur 20. Mälarhavet och två av 
de östsvenska skärgårdar som har 
vuxit fram, utvecklats och sedan 
försvunnit under årtusendenas lopp. 
Bilden visar östra Sverige från norra 
Småland till södra Norrland samt 
rekonstruktioner av skärgårdens kon-
figuration under två skilda perioder. 
I svart visas de delar av området 
som utgjorde land ca 6500 f.Kr. och i 
mörkt grå de delar som utgjorde land 
ca 2800 f.Kr. Högmossen är marke-
rad och rektangeln visar det utsnitt 
av området som finns med i figur 53. 
Notera att Högmossen redan några 
århundraden efter brukningstiden låg 
många kilometer från kusten.

Figure 20. The Mälarsea and 
two of the East Swedish archipelagos 
that have grown, developed and then 
disappeared during the millennia. 
The picture show eastern Sweden from 
the north part of Småland to southern 
Norrland as well as reconstructions of 
the archipelagos configuration during 
two different time periods. In black are 
shown those part of the area that were 
land approximately 6500 BC and in 
dark grey those parts that were land 
approximately 2800 BC. Högmossen 
is marked and the rectangle frames the 
part of the area that is shown in figure 
51. Note that Högmossen were located 
several kilometres from the coast after 
just a couple of centuries. 
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att man haft ett levnadssätt som inte varit hänvi-
sat enbart till platser med stora sammanhängande 
landområden. För att se mönster i boplatsernas lo-
kalisering, relaterat till naturgeografiska variabler, 
krävs således en bättre upplösning än vad ovanstå-
ende beskrivning kunnat ge. Viss ledning ger dock 
översikten och eftersom nästintill samtliga kända 
lokaler ligger på ås- eller moränmaterial kan man 
konstatera att tillgång till brunjord uppenbarligen 
inte var någon viktig faktor när platser för bosätt-
ning valdes. I den sprickdalsterräng som präglar 
både Stockholms län och de södra delarna av Upp-
sala län finns höglänta områden, belägna nästan 
ända ut mot dagens kust, som redan under neoli-
tisk tid nått över vattenytan. Dessa områden har 
varit delar av en neolitisk ytterskärgård rik på öar. 
Sådana ytterskärgårdar fanns i Stockholms län 
sydost om Hallstavik, mellan Vallentuna och Ros-
lagskulla, runtom Norrtälje och i Uppland söder 
om Österlövsta samt t.ex. öster om Dannemora.

De nämnda naturgeografiska gränserna kan ha 
haft relevans för hur människan valt att utforma 
sin livsstil. Södra gränsen för norra halvklotets 
podsolzon går genom Kronobergs län vilket gör 
att det område som benämns östra Sverige i sin 
helhet är beläget norr om gränsen. Söder om 
gränsen finns det mellaneuropeiska brunjords-
området. Podzolzonen respektive det mellaneu-
ropeiska brunjordsområdet domineras av olika 
jordarter vilka i sin tur inverkar på vegetation och 
därmed indirekt kan påverka fauna. Gränsen är 
dock snarast att betrakta som en fråga om frek-
vens och inte något absolut. Norr om gränsen 
för det mellaneuropeiska brunjordsområdet finns 
fortfarande brunjord i delar av landskapet, dock 
endast på mycket begränsade arealer belägna över 
neolitiska havsnivåer. De stora lerslätterna i t.ex. 
Uppland lyfts ur havet under och efter senneoli-
tikum. Gränsområdet kan ändå ha haft betydelse 
för samhällenas ekonomi och vilka resurser den 
näringsekonomiska tyngdpunkten legat på. Jord-
bruk förefaller t.ex. ha haft större betydelse söder 
om gränsen under neolitikum. Även utbredningen 
av örika skärgårdar kan ha varit av betydelse ur 
denna aspekt, detta då det är en miljö som ger 
möjlighet till alternativa strategier. I norra Små-
land börjar de skärgårdar som präglar hela östra 

Sverige och södra Norrland under neolitikum.
Gränsen där den mellansvenska blandskogen 

övergår i det norrländska barrskogsområdet be-
nämns ”Limes Norrlandicus”, d.v.s. Norrlands-
gränsen. Denna gräns dras, som nämndes ovan, 
ofta längs Dalälven. Klimatgränserna har dock inte 
haft samma sträckning under neolitisk tid som de 
har idag. Såväl landskapet som klimatet har dras-
tiskt förändrats. I fallet Uppland, som idag till stor 
del består av slätter, var landskapet under större 
delen av neolitisk tid helt präglat av skärgård. Att 
klimatet varit mildare framgår bl.a. i förekomsten 
av hasselnötter och även svin på sydnorrländska 
lokaler. Fynden visar att ekblandskogen vid denna 
tid gick långt upp längs Norrlandskusten. Även om 
betydelsen av sådana förhållanden inte skall över-
drivas kan de inte heller negligeras utan kan ha 
inverkat på människans strategier t.ex. hur starkt 
genomslag ren jordbruksekonomi fick. Vid höga 
kusten där Norrlandsterrängen går ända ut till 
kusten har detta haft återverkningar på djupför-
hållanden och skärgårdens karaktär. Detta är ock-
så förhållanden som kan ha påverkat vilken livsstil 
människor valt och därmed kanske frekvensen av 
keramiska kustboplatser. Sådana antaganden fin-
ner stöd i det arkeologiska materialet genom att 
karaktären på lämningarna varierar inom de olika 
regionerna. Beroende på kunskapsläget bör dock 
försiktighet iakttas vid slutsatser. Tendenser av 
det slag som diskuterats här är aspekter som kan 
ha betydelse, men i slutänden är det ändå alltid de 
val människor gjort som styr. 

Landhöjningen och  
dess konsekvenser
Norra Uppland är speciellt genom att landskapet är 
flackt och dessutom utsatt för en relativt stark land-
höjning. Få platser i världen har denna kombina-
tion av egenskaper. I princip förekommer detta en-
dast kring norra Östersjön (t.ex. Miettinen 1982). 
För området kring Dalälven innebär detta att under 
loppet av yngre stenåldern har landhöjningen gjort 
att nivån på havet ändrats från cirka 50 meter över 
nuvarande havsyta under äldsta tid (4000 f.Kr.), 
till cirka 38 meter över dagens nivå under yngsta 
tid (2300 f.Kr.). Detta betyder att den horisontella 
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strandlinjeförskjutningen under perioden är mellan 
några hundra meter till uppemot tre mil, beroende 
på den lokala topografin (se kap. 4). 

Landhöjningen och därmed strandförskjutning-
en är en komplicerad process som varierar lokalt. 
Strandförskjutningens förlopp beror inte bara på 
landhöjning utan även variationer i havets nivå 
som styrs av storskaliga klimatvariationer (fig. 
8). När det gäller landhöjningen är den generella 
tendensen att denna tilltar mot en punkt i havet 
utanför Ångermanland. Detta gör att i det här ak-
tuella området ökar landhöjningen mot norr för 
att nå sitt maximum vid nämnda punkt utanför 
Höga kusten. Idag har vi relativt bra modeller för 
att bedöma forntida havsnivåer. Det skall emel-
lertid påpekas att vi arbetar med modeller och att 
dessa i detaljerna kan vara felaktiga även om den 
övergripande bilden ligger fast. Om man med ut-
gångspunkt i daterade kustboplatser gör tre land-
höjningskurvor, en för Norduppland, en för Gävle 
och en för södra Hälsingland ger dessa en över-
siktlig bild av variationen mellan norr och söder i 
denna region (fig. 21). Mätområdena ligger i nord-
sydlig riktning med ca 9 mils inbördes avstånd. 
Man skall emellertid komma ihåg att olikheterna 
i landhöjningen är något som sker gradvis och att 
platser belägna mellan mätpunkterna, i detta fall 
isobaserna som ansluter till Enånger, Gävle och 
Björklinge, från norr till söder, sannolikt också 
ligger nivåmässigt mellan de presenterade kur-
vornas nivåer. Förändringsprocessen liknas bäst 
vid ett kontinuum. De presenterade kurvorna som 
löper från de äldsta daterade mesolitiska kustbo-
platserna fram till vår tideräknings början ger ett 
redskap att grovt se vid vilken nivå havet stod på i 
de olika områdena under en viss tid. Den kan där-
med vara en hjälp också när man försöker datera 
kustboplatser med hjälp av strandlinjen. För att 
förenkla för arkeologiska användare presenteras 
dateringarna som kalenderår före Kristus.

Denna starka landhöjning i ett flackt landskap 
har också resulterat i en kronologisk skiktning av 
boplatserna. För att bättre förstå utvecklingen, är 
de hundratals nya boplatser som upptäckts och 
avgränsats under de senaste tio åren av stor vikt. 
Boplatserna har mätts in med DGPS, vilket gjort 
det möjligt att se tendenser, med avseende på lo-

kalernas nivå över havet. Det har visat sig att lo-
kalerna inte fördelar sig jämnt över det neolitiska 
nivåintervallet. Ett mönster av höjdintervall som 
är rika på boplatser avgränsade av intervall som 
är betydligt mer fattiga på lokaler har noterats 
(Björck 1998:15, 2004:7). Att sådana mönster till 
sin struktur är likartade längs flera mil av neoli-
tisk kust kan knappast bero på annat än att eus-
tatiska variationer samverkat med landhöjningen. 
Eftersom transgressioner sannolikt inte skett i 
regionen, är det troligen fråga om perioder med 
mer respektive mindre hastig strandförskjutning 
(Asklund 1935; Åkerlund 1996:73f; Segerberg 
1999:150ff; Björck m.fl. 2006; Risberg m.fl. 2007; 
Björck manus). 

Landhöjningen och den därmed sammanhörande 
strandförskjutningen har tveklöst präglat inte bara 
landskapets utveckling, utan också hur den neoli-
tiska människan utnyttjat resurser och hur spåren 
efter detta bruk blivit bevarade. I den region vi ar-
betar är bevaringsförhållandena för t.ex. organiska 
föremål sällan särskilt goda. Det finns flera orsa-
ker till detta, generellt gör tjocka lager att förut-
sättningarna för bevarande ökar. Detta inte minst 
i podsolområden där stora mängder ben lokalt 
kan göra marken mindre sur och därigenom skapa 
bättre förhållanden för att bevara t.ex. ben. I denna 
region har dock tjocka lager sällan ackumulerats. 
Omständigheterna berövar oss därför, i normalfal-
let, möjligheten att göra traditionella stratigrafiska 
analyser. Stratigrafin blir istället horisontell och 
kan vara utspridd längs forna stränder från olika 
tider över en sträcka av flera mil. En annan konse-
kvens av landhöjningens effekter är nämligen att 
boplatserna vid kusten, i denna och andra regioner 
med likartade förutsättningar, generellt varit be-
bodda under, i ett arkeologiskt perspektiv, relativt 
korta tidsperioder. Efter brukningsfasen överges 
lokalerna och sedan har dessa vanligen inte påver-
kats av mänsklig verksamhet under de följande år-
tusendena. Detta ger oss i denna region vad som 
ibland kallats ”rena boplatser”, d.v.s. platser med 
lämningar efter endast ett relativt kort tidsskede 
(jfr. Miettinen 1982). Om det sagda beaktas är det 
stora bidraget som platserna i denna region kan ge 
att rumsliga strukturer finns kvar och oftast inte är 
sammanblandade av århundraden eller årtusenden 
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av verksamhet. Det är därför viktigt att undersök-
ningsmetoderna anpassas för att ta tillvara denna 
potential (se ovan). Förhållandena ger upphov till 
goda möjligheter att studera kontexter som inte i 
någon större omfattning störts av mänsklig verk-
samhet under efterföljande årtusenden. Därigenom 
kan man återskapa en bild av rumsliga förhållan-
den under det representerade skedet. Det ger också 
fantastiska möjligheter att studera den neolitiska 
bebyggelsens utveckling i ett långtidsperspektiv. 

Även om platsernas ”renhet” inte skall överdri-
vas, vi ser ju t.ex. skogslämningarna runtomkring 

Högmossen (kap. 3), ligger det ändå mycket i be-
skrivningen ovan. Boplatsområdet vid Högmossen 
har varit intressant för människor huvudsakligen 
under den period som lokalen låg på en attraktiv 
plats i skärgården. Den neolitiska brukningstiden 
kan därför antas vara kortare än eller motsvara 
den tidsperiod som platsen var direkt kustnära. I 
regionen är det således nästan aldrig fråga om upp-
repat bruk under tusentals år. Detta skiljer kust-
miljöerna från limniska miljöer vid vattendrag och 
sjöar, såväl forntida som fortfarande existerande. 
Vid de limniska miljöerna finner vi ofta spår från 

Figur 21. Kurvorna är tänkta som ett redskap för arkeologer att översiktligt bestämma vilka nivåer som är rele-
vanta för skilda tider i norra Uppland och södra Norrland. Den ojämna kurvaturen i bakomliggande dateringar kan 
bero på många olika faktorer. Det kan vara svårigheter att bestämma nivån på enskilda lokaler, felslag i dateringar, 
den enskilda platsens läge i nord-sydligt led, neotektonik eller eustasi som ger upphov till variationen. Detta betyder 
också att dessa variationer kan spegla den reella strandförskjutningen bättre än linjen men de kan också i vissa fall 
vara helt irrelevanta.

Figure 21. The shoreline curves are meant to be used as a tool for archaeologists to get an overview on which levels 
are relevant for different times in northern upland and southern Norrland. The uneven curvature of the specific dat-
ing could be attributed to different reasons. It could be difficulties in deciding the altitude for specific localities, faults in 
the 14C-datings, the location of a specific place along a north-south axis, neotectonics or eustasi that are to blame for the 
variation. This means that the variations can mirror the true shoreline variation better than the line, but also in some 
cases be totally irrelevant.
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olika tider blandat. Platser som Högmossen vilka 
har utnyttjats under en kort period, och senare 
övergivits ger därmed en för regionen unik möjlig-
het att öka förståelsen för hur boende och arbete 
organiserats under neolitikum. Från flera lokaler 
som undersökts under 1990-talet har också en or-
ganisation som indikerar flera samtida hyddgrun-
der per lokal iakttagits (Apel m.fl. 1995; Arturs-
son 1996a, 1996b; Björck 1998; Björck & Björck 
1999; Papmehl-Dufay 1999). Detta är mönster 
som naturligtvis kan tolkas på flera sätt. Det som 
är viktigt är dock att undersökningar sker på ett 
sätt som gör att mönster av detta slag framträder. 
Vid Högmossen prioriterades förståelsen för hur 
rummet organiserats högt och strategier för att 
belägga rumsliga mönster av detta slag präglade 
valet av undersökningstrategi.

Lokalt – det uppländska landskapet

Om vi ändrar vårt perspektiv från de storskaliga 
mer övergripande förhållanden som diskutera-
des ovan och istället ser enbart på Uppland blir 
det tydligt hur det storskaliga har återverkningar 
i landskapet, men också att variationen kan vara 
stor även inom de utifrån terräng och landformer 
beskrivna områdena. 

Hela Uppland är beläget under högsta kustlin-
jen, de högst belägna delarna finns i väster, t.ex. 
Ramsmosseberget (110 meter över havet). Upp-
land är ett utpräglat flackt och samtidigt låglänt 
landskap. Omkring 70 procent av den yta dagens 
Uppland upptar låg så sent som ca 2500 f.Kr, d.v.s. 
under senare delen av mellanneolitikum, under 
vatten. I norra Uppland är det ofta fallet att de 
lerslätter dit bebyggelsen till stor del lokaliserats 
efter stenåldern lyfts ur havet först omkring 2000 
f.Kr. Under perioden efter senneolitikum präglar 
lerslätterna alltmer landskapet medan de tidigare 
nästan inte alls förekommit. Det är självklart att 
dessa stora förändringar av landskapet måste be-
aktas när man försöker förstå hur människor un-
der olika epoker valde att leva. 

Den postglaciala utvecklingen har medfört en 
anhopning av finare material (lera) i dalar och 
sprickor medan jordarten på höjderna karaktäri-
seras av morän eller åsmaterial som ofta svallats 

ur havet under olika tidsperioder. Vid ursvall-
ning har det finaste materialet färdats längst och 
efterhand avsatts över slätterna. Det uppländska 
landskapet präglas främst av stora lerslätter i de 
dalgångar där vattendragen rinner. Bland vat-
tendragen kan nämnas Dalälven vid nordgränsen 
samt de till storleken blygsammare Fyrisån, Täm-
narån och Olandsån, av vilka två rinner norrut och 
en (Fyrisån) rinner söder ut.

Inre och norra Uppland är de mest utpräglat 
flacka delarna av landskapet. Områden med höjd-
skillnader som understiger 10 meter upptar här en 
större yta än i någon annan del av Sverige. Det 
flacka landskapet beror, som framgick ovan, på 
ett välbevarat nederoderat urbergsområde (pene-
plan). Rullstensåsar är ett framträdande drag i 
terrängen. Dessa reser sig emellanåt 30-50 meter 
över det omgivande landskapet. Uppsalaåsen lö-
per i nord-sydlig riktning genom hela landskapet 
och Enköpingsåsen når in i den sydvästra delen. 

I Uppland var den enda större landmassan un-
der neolitikum fastlandet beläget i Österundaom-
rådet. I norra delen av denna fastlandstunga fanns 
en bygd med neolitiska kustboplatser vid Bäling-
emossar och i södra delen fanns en vid Åloppe (se 
kap. 4). Utöver fastlandet fanns vid denna tid en 
större ö mellan Vattholma, Dannemora och Alun-
da. Omkring 3000 f.Kr. var denna stora ö nästan 
4 mil lång och över en mil bred. I södra delen av 
Uppland börjar däremot det sprickdalslandskap 
som präglar Sörmland. I detta område har för-
kastningar givit upphov till sänkor och höjdryggar 
med främst öst-västlig längdsträckning. Sprickda-
larna som givit Roslagen dess karaktär kan iakt-
tas i de långsträckta sund och öar som finns i da-
gens skärgård (t.ex. Väddö, Gräsö och närliggande 
sund). I östra delen av landskapet (Roslagen) är 
det också mer kuperat och flerstädes finns höjder 
som når högre än 60 meter över havet. Höjderna 
har under neolitisk tid utgjort öar i yttre delen av 
dåtidens vidsträckta skärgård. 

Bygden vid nedre Dalälven  
– igår och idag
Norra Uppland och södra Norrland är i vår tid 
en glesbygd med stora sammanhängande skogs-
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områden och få större tätorter. I de vidsträckta 
skogarna finns bygder med rötter i järnåldern, 
dels i dalgångar, t.ex. Vendel, Tierp och Valbo, 
dels i områden där åsar (Enköpingåsen och Upp-
salaåsen) korsar eller löper invid vattendrag, t.ex. 
Marma, Österfärnebo och Hedesunda som alla 
finns invid Dalälven. Majoriteten av de lite större 
orterna som finns i regionen är dock bruksorter 
som vuxit fram under 1600- och 1700-talet, t.ex. 
Karlholm, Västland, Söderfors, Strömsberg, Fors-
mark och Lövsta (se kap. 3). De tätorter med röt-
ter i järnåldern som är belägna i närområdet till 
Högmossen, t.ex. Marma, Älvkarleby och Tierp 
ligger alla vid större vattendrag. Marma nämns i 
skriftliga källor 1365 och har sitt namn efter byn 
Marma. Namnet kan möjligen återgå på ett forn-
svenskt Marme, avseende en sjöliknande utvidg-
ning av älven. Namnet Älvkarleby är känt sedan 
1100-talets senare del och är en sammansättning 
av by och en inbyggarbeteckning, älvkarlar, som 
anspelar på befolkningen vid nedre Dalälven. 
Tierp finns i skriftliga källor under senare delen av 
1200-talet och är troligen ett gammalt bygdenamn 
avseende slätten där Tämnarån rinner (Wahlberg 
2003:317, 383).

Mehedeby, den tätort som ligger närmast under-
sökningsområdet vid Högmossen, är också äldre 
än bruksorterna. Mehedeby förekommer i skrift-
liga källor från år 1426. Mehedeby har vuxit fram 
ur en by som ännu kallas Mehede. Förleden an-
spelar på mid, mellan och efterleden på hed, d.v.s. 
torr tallskogsbevuxen mark (Wahlberg 2003:210). 
Det är sannolikt att platsnamnet syftar på läget på 
sandheden mellan Marmas, Älvkarlebys och Tierps 
tätorter. Då det, till skillnad från dessa orter, inte 
finns några kända lämningar från yngre järnåldern 
i Mehedeby är det sannolikt att byn etableras un-
der medeltiden. Mehedeby, Marma och Älvkarleby 
är alla lokaliserade till det område i nedre Dalälvs-
området där älven möter Uppsalaåsen. Tierp är 
däremot en typisk slättbygd av den typ som är van-
lig i regionen, en dalgång på alla sidor omgiven av 
mer höglänt skogig moränmark. 

Nedre Dalälven är idag framförallt känd för ett 
gott fiske och som en bra plats att bedriva insektsin-
samling eller fågelskådning i kretsar som intresserar 
sig för sådant. Stora delar av älven och landskapet 

däromkring är numera skyddat som naturreservat. 
Fiskgjusen är vanligare än på andra håll och den, 
liksom havsörnen, ses över fjärdarna på jakt efter 
fisk. Dalälvsnaturen kan vara svårtillgänglig, sko-
garna är frodiga och älven inte alltid lättframkom-
lig med blöta strandängar, stenig botten och flera 
forsar. I skogarna, inte minst i norra och nordvästra 
Uppland, är myrmarker ett framträdande inslag i 
landskapet. I andra delar av landskapet är dessa fär-
re men detta beror delvis på att sjöar har sänkts och 
myrar dikats ut, t.ex. Bälingemossar, Florarna och 
Tämnaren, i syfte att vinna mer åkermark.

Att järnålderns och medeltidens bygder vuxit 
fram vid vattendrag, sjöar och åsar är därför inte 
förvånande. Åsarna utgjorde och utgör fortfaran-
de naturliga färdstråk, vägar, genom landskapet. 
En annan miljö i vilken vi ofta finner järnålderns, 
såväl som vår tids bygder, är på lerslätterna längs 
vattendragen. Under äldre tid var vattenvägar av 
största betydelse. Att såväl åsar som kust och vat-
tendrag haft stor betydelse för bygdens framväxt i 
denna del av landet under äldre tid framgår också 
från fornminnesregistret. I detta finns dock, som 
framgår nedan, brister som gör en djupare förstå-
else för landskapet och människornas nyttjande 
av detta vansklig om tolkningen enbart utgår från 
denna källa eller t.ex. lösfynd. En djupare förståelse 
för landskapet måste i denna region därför arbeta 
även med landskapsanalys och specialinventering. 
En förståelse för kommunikationsstråk genom 
landskapet motsvarar i hög grad en förståelse för 
förhållandet mellan land och vatten under skilda 
epoker i denna region (Renck & Seiler 2007).

Fornlämningsmiljö

Resultaten från Högmossen lyfter fram två forn-
lämningstyper (stenåldersboplatser och skogs-
lämningar från historisk tid) som i regionen finns 
i skogsmarken och nästan bara där. Traditionellt 
sett har dessa lämningar till stor del förbisetts 
såväl vid arkeologisk forskning som vid invente-
ringar. Utvecklingen under senare år har kunnat 
påvisa markanta mörkertal för flera olika tidspe-
rioder. Detta visar att kartor över fornlämningar 
ofta visar exploateringsintensitet i modern tid 
och inte spridningen av aktiviteter under fornti-
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den (Weiler 1984:57). Orsakerna till denna vilse-
ledande bild kan ledas så långt tillbaka i tiden att 
det ena av skedena vid Högmossen var modernt 
då utvecklingen som leder fram till nämnda mör-
kertal begynner. 

Alltsedan 1600-talet har förts register över forn-
lämningar i Sverige. I början var det ofta prästerna 
som samlade in uppgifter om fornfynd och monu-
ment. Av tradition och ohejdad vana är det därför 
fortfarande socknarna som är den administrativa 
enhet efter vilken fornlämningarna bokförs. Om 
man skärskådar vilka fornlämningar som finns re-
gistrerade i området runt Mehedeby och Högmos-
sen är den bild som registret ger delvis en annan 
än den som presenteras i denna bok. Orsakerna 
bakom dessa olika bilder har att göra med hur män-
niskor under historisk tid klassificerat landskapet 
i bygd och obygd, var i landskapet människor rört 
sig och hur information insamlats. Det har emel-
lertid också sin grund i sentida landskapsbruk och 
de inventeringsstrategier man haft vid den statliga 
fornminnesinventeringen och den därpå följande 
revideringsinventeringen. Summan av dessa om-
ständigheter är emellertid att kunskap om fornläm-
ningar i skogsmiljön sedan länge har varit eftersatt. 

En ny bild av dessa fornlämningar har vuxit fram 
delvis som ett resultat av att neolitiska kustboplat-
ser upptäcktes vid Fräkenrönningen, S:a Mårtsbo 
och Rocknö, några mil norr respektive några kilo-
meter söder om Högmossen (Björck 1994, 1998; 
Aspeborg m.fl. 1995:43ff.). Detta var viktiga nyupp-
täckter som kom att få betydelse genom att de be-
lyste att det i regionen fanns andra tidsskikt. Den 
sammansättning av lämningar, skogshantverk och 
neolitiska kustboplatser som framkom i nämnda 
arbeten speglade ganska väl fornlämningsbilden 
i stort, även om neolitikum kan sägas vara påtag-
ligt underrepresenterat i relation till vad vi vet idag  
(se kap. 4). 

Att bilden drastiskt förbättrats under de sista 
decennierna beror på ett systematiskt arbete i syf-
te att skapa en bild av de lämningar som så totalt 
visat sig prägla området utanför den historiska ti-
dens bygder. Detta har dels skett genom projektet 
”yngre stenålderns kustboplatser” men också ge-
nom inventeringar utförda inom ramen för ”skog 
och historia” (se t.ex. Björck 1999a, 2000b; Fager-

lund 2002). Förstnämnda projekt har skapat en 
bild av yngre stenålderns landskap (se kap. 4) och 
sistnämnda har främst bidragit med information 
kring lämningar efter skogens hantverk (se kap. 
3). Arbeten som utförts i samband med E4–pro-
jektet har kompletterat resultaten av nämnda in-
venteringar (Aspeborg m.fl. 1995; Björck & Gui-
nard 2003; Hennius m.fl. 2005). 

Området kring Högmossen kan således sägas ha 
klassificerats som obygd och av antikvariska myn-
digheter behandlats därefter under lång tid. Inte 
mindre än fem socknar, Tolfta, Älvkarleby, Söder-
fors, Tierp och Västland möts i området, d.v.s. har 
en av sina perifera delar här. Högmossen ligger i 
en liten enklav av Tierps socken, insprängt mellan 
Älvkarleby socken i norr, Västland socken i öster, 
Tolfta och Söderfors socknar i söder. De centrala 
bygderna som hör till respektive socken finns i dal-
gångar längs vattendragen: Tierp, Tolfta, Västland 
och Karlholm invid Tämnaren och Älvkarleby och 
Söderfors vid Dalälven. Mellan de begränsade byg-
derna i sina dalgångar finns stora skogsområden. 
Att inte dessa perifera delar av socknarna varit 
platser för upptäcker av monument i arkeologins 
barndom är lätt begripligt. Att dessa landsdelar 
fortfarande i vår tid är tämligen styvmoderligt be-
handlade är dock mer förvånande. 

Ser man bara till den enklav av Tierp socken där 
Högmossen och Högmossen 2 ligger finns i forn-
lämningsregistret 20 lämningar registrerade. Av 
dessa representerar inte mindre än femton olika ty-
per av kolning. Tolv registernummer är kolbottnar 
efter milor, ett är en kolningsgrop och två handlar 
om tjärgropar. Utöver dessa typiska skogslämning-
ar finns en milsten och en minnessten över ett väg-
bygge 1928. Resterande tre registernummer hand-
lar om saker som iakttagits i Mehedeby tätort. Det 
är dels den medeltida bytomten i Mehedeby (RAÄ 
82:1), 1391 omtalad som Mydeedhne bytomt, och 
ett stycke norr om denna ett boplatsområde (RAÄ 
83:1) med bl.a. en härdgrop daterad till äldre med-
eltid. Det sista registernumret handlar om ett lös-
fynd, en skifferyxa, som påträffades 1954 i norra 
delen av Mehedeby, med all sannolikhet strax efter 
eller i samband med att området bebyggdes. Den 
”lösfunna yxan” ligger i ett likartat läge och på 
ungefär samma nivå som den neolitiska boplatsen 
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Figur 22. Karta över fornlämningsmiljön i området omkring Högmossen. I bilden har även sockengränser för-
stärkts då dessa kan upplevas som svåröverskådliga i området.

Figure 22. Map over the ancient monuments in the area around Högmossen. In the picture has the parish bounda-
ries been enhanced because they can be hard to see in some places.
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Figur 23. Tabell över fornlämningsbilden i närområdet till boplatsen Högmossen och Mehedeby.

Figure 23. Table over the ancient monuments in the area around Högmossen and Mehedeby.

Socken RAÄ nr Lämningstyp

Söderfors 14 Fossil åker

Söderfors 15 Fossil åker

Söderfors 16 Jättegryta

Söderfors 17 Naturföremål/-bildning  
med tradition

Söderfors 19 Byggnad annan

Söderfors 21 Fångstgrop

Söderfors 22 Grav markerad av sten/block

Söderfors 24 Fornlämningsliknande bildning

Söderfors 25 Vägmärke

Söderfors 26 Vägmärke

Söderfors 31 Fornlämningsliknande lämning

Söderfors 32 Kolningsanläggning

Söderfors 33 Kolningsanläggning

Söderfors 34 Kolningsanläggning

Söderfors 35 Kolningsanläggning

Söderfors 36 Lägenhetsbebyggelse

Söderfors 40 Fångstgård

Tierp 74 Kolningsanläggning

Tierp 75 Kolningsanläggning

Tierp 76 Kolningsanläggning

Tierp 77 Kolningsanläggning

Tierp 78 Kolningsanläggning

Tierp 79 Kolningsanläggning

Tierp 81 Fyndplats

Tierp 82 Bytomt/gårdstomt

Tierp 83 Boplats

Tierp 84 Vägmärke

Tierp 85 Boplats (Högmossen 2)

Tierp 87 Boplats (Högmossen)

Tierp 227 Minnesmärke

Tierp 445 Kolningsanläggning

Tierp 446 Kolningsanläggning

Tierp 447 Tjärdal

Tierp 448 Kolningsanläggning

Tierp 449 Kolningsanläggning

Tierp 450 Tjärdal

Socken RAÄ nr Lämningstyp

Tierp 451 Kolningsanläggning

Tierp 452 Kolningsanläggning

Tierp 453 Område med  
skogsbrukslämningar

Tolfta 94 Fäbod

Tolfta 96 Boplats (Rocknö 3)

Tolfta 97 Boplats (Rocknö 2)

Tolfta 98 Boplats (Rocknö 1)

Tolfta 99 Boplats (Vallskoga bäcken)

Älvkarleby 51 Gruvhål

Älvkarleby 52 Gruvhål

Älvkarleby 53 Gruvhål

Älvkarleby 54 Färdväg

Älvkarleby 58 Övrig kulturhistorisk lämning

Älvkarleby 59 Sammanförda lämningar

Älvkarleby 60 Kolningsanläggning

Älvkarleby 61 Kolningsanläggning

Älvkarleby 62 Kolningsanläggning

Älvkarleby 63 Kolningsanläggning

Älvkarleby 64 Kolningsanläggning

Älvkarleby 65 Kolningsanläggning

Älvkarleby 66 Kolningsanläggning

Älvkarleby 67 Fyndplats

Älvkarleby 68 Fyndplats

Älvkarleby 72 Fäbod

Älvkarleby 154 Vägmärke

Älvkarleby 155 Gravfält

Älvkarleby 156 Lägenhetsbebyggelse

Älvkarleby 157 Fornlämningsliknande bildning

Älvkarleby 158 Röse (2)

Älvkarleby 159 Fossil åker

Älvkarleby 160 Hög, Vägmärke

Älvkarleby 161 Vägmärke

Älvkarleby 162 Hög, Fornlämningsliknande 
bildning

Älvkarleby 163 Fornlämningsliknande bildning

Älvkarleby 164 Fornlämningsliknande bildning
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Högmossen. Yxan finns på samma ås fast i väst-
sluttningen in mot den fjärd som Dalälven bildade 
här under denna del av yngre stenåldern (se fig. 61 
jfr. fig. 28). Möjligen döljer sig bakom den ensam-
ma yxan en nu av bebyggelsen helt förödd boplats, 
även om detta inte går att säga med någon fullstän-
dig säkerhet då fyndet likväl skulle kunna vara spå-
ren av en tillfällig vistelse på platsen.

Om vi vidgar perspektivet och beaktar ett större 
område som går några kilometer in i närliggande 
delar av Älvkarleby, Västland, Söderfors och Tolfta 
socknar förändrar detta egentligen ingenting. Det 
tillkommer i detta vidgade område sammantaget 
16 registernummer. Av dessa registernummer finns 
sju i Älvkarleby, tre i Västland och sex i Söderfors 
socknar. Tolfta socken är däremot helt tom åt det 
håll där Högmossen finns och alla kända lämning-

ar finns i dalgången 10 kilometer åt öster. När det 
gäller lämningarnas karaktär representerar inte 
heller dessa några överraskningar. Inte mindre än 
tio av dessa registernummer gäller skogshantverk, 
nio kolbottnar och en tjärdal. Övriga kända läm-
ningar i närområdet är tre vägmärken/milstolpar, 
ett torp och två platser med vad som bedömts vara 
sentida röjningsrösen.

Det som är påtagligt med fornlämningsbilden 
är att trots att vi befinner oss i en av Sveriges rikas-
te neolitiska miljöer så är nästan ingenting känt  
(jfr. kap. 4). Av de närmare 37 lämningar som finns 
i närområdet utgör inte mindre än 25 stycken läm-
ningar efter olika typer av skogshantverk, främst 
kolbottnar. Det som finns utöver kolbottnar och 
tjärdalar är några andra kategorier av lämningar 
som kan karaktäriseras som väl synliga i land-

Figur 24. Depåfynd av skifferartefakter från Marma, Älvkarleby sn, Uppland, inv.nr. 19530  
© Statens historiska museum.

Figure 24. A find of shale artifacts from Marma, Älvkarleby sn, Uppland, inv.nr. 19530  
© Statens historiska museum.
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skapet, d.v.s. torp, röjningsrösen och vägskyltar. 
Utöver dessa framträder landskapet som helt öde 
i fornlämningsregistret. En annan tendens som 
blir tydlig är att de registernummer som berör 
andra typer av lämningar i området, t.ex. järnål-
dersgravar, lösfynd eller boplatsspår, ligger nästan 
undantagslöst i nuvarande tätorter. Orter som 
Mehedeby, Marma, Älvkarleby och Karlholms-
bruk framträder alla som koncentrationer av re-
gisternummer. Det torde stå bortom allt tvivel att 
det vi här ser är ett källkritiskt problem som har 
med kunskapsläget att göra. Den information vi 
kan finna i fornlämningsregistret handlar främst 
om de bygder som växer fram under järnålder och 
medeltid. Till detta kommer spår, oftast sentida, 
som är väl synliga i skogar och längs vägar.

Påtagligt är att de lämningar som inte är synliga 
inte heller är kända. Beväpnade med den kunskap 
om neolitikum som vi har kan vi på intet sätt vara 
nöjda med representativiteten i fornlämningsregist-
ret. Att så lite är känt beror antagligen på att om-
rådet, såsom varandes obygd, inte aktivt har inven-
terats. De lösfynd som människor finner är nästan 
alltid knutna till täkter, odlingsmarker eller modern 
bebyggelse och sådant finns inte i någon större om-
fattning i just denna del av landskapet. I kombina-
tion har den begränsade omfattningen av exploate-
ring på de neolitiska nivåerna och de antikvariska 
myndigheternas ointresse bäddat för det bristfälliga 
kunskapsläge som registret så väl speglar.

Att det urval som skett, såväl när det gäller re-
gioner som lämningstyper, vid de rikstäckande 
inventeringar som utförts inte speglar fornläm-
ningsbilden är uppenbart i Norduppland och 
Gästrikland. Även om karaktären på de lämningar 
som drabbas kan variera lokalt är nog problemet 
egentligen vanligt. Problemet, att vissa lämningar 
systematiskt förbises, kan nog egentligen antas ha 
en generell relevans och den som söker förståelse 
genom arkeologiska källmaterial bör därför alltid 
vara uppmärksam och bör helst komplettera bil-
den genom riktade specialinventeringar före tolk-
ningen. Ett annat exempel på detta är antagligen 
den bild av en stenålder helt utan keramik som 
länge varit rådande i Norrland, men denna har 
numera börjat revideras. Detta allteftersom att fler 
platser där sådant material brukats har upptäckts 

även norr om Hälsingland (Gullmert-Häger, L. 
1981; Björck 1996b; Lindqvist & Ericsson 1998; 
Holback m.fl. 2004; Lindqvist 2004). I detta fall 
kan en bakomliggande orsak vara den starka foku-
sering på älvarnas dalgångar som alltsedan vatten-
kraftutbyggnaden präglat arkeologin i Norrland. 
Om lokaliseringen av neolitiska kustboplatser i 
denna region liknar den som gäller vid t.ex. Daläl-
ven finns lokaler från äldre neolitikum huvudsak-
ligen vid älvmynningen och ofta indragna i denna. 
Under yngre delar av perioden finns lämningarna 
huvudsakligen längre ut i skärgården. Detta be-
tyder att om keramik börjar brukas i större om-
fattning först under mellanneolitikum i nämnda 
område skulle detta resultera i att företeelsen inte 
alls framträder om man söker enbart i älvdalarna. 
I detta fall är det flera omständigheter som i sam-
verkan leder till en kunskapslucka.

Av det sagda kan man konstatera att de spår som 
var kända i området kring Högmossen alls inte re-
presenterade fornlämningsmiljön i stort och att 
bristerna beror på hur informationen insamlats. En 
annan viktig orsak torde vara ett indirekt antagande, 
uttalat eller icke, att det som utgör bygd idag san-
nolikt också utgjorde bygd förr. När det gäller den 
äldsta delen av vår historia är dock antagandet helt 
felaktigt och förståelsen för denna period kräver att 
vi tänker bort senare perioders kulturlandskap.

De lämningstyper som påträffades vid Hög-
mossen kan sägas vara representativa för fornläm-
ningsmiljön i stort i norra Upplands skogsområ-
den. Som berörts ovan finns andra fornlämningar 
i området. Det är emellertid påtagligt att dessa är 
lokaliserade till vissa, välavgränsade bygder och få 
är kända från skogarna. Det finns dock en period, 
yngre stenåldern, då området förefaller ha haft en 
osedvanlig blomstringsperiod. Under denna peri-
od förefaller en mycket omfattande bebyggelse ha 
funnits vid Dalälvens utflöde i Litorinahavet. En 
förståelse för denna utveckling från rik bygd till 
ödemark kräver att landskapet och dess dynamik 
betraktas ur ett långtidsperspektiv. I det följande 
skall därför den bild vi idag har av landskapet, na-
turmiljön och kulturutvecklingen skisseras. Att ge 
en sådan beskrivning djup kräver ett långtidsper-
spektiv, men också att de storskaliga terrängfor-
mer som präglat landskapet beaktas.
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Landskapsutvecklingen  
vid Högmossen

Det uppländska landskapets karaktär gör att de 
flesta platser har genomgått en likartad sekvens 
av tämligen drastiska landskapsförändringar över 
tiden. Beroende på den lokala topografin ser detta 
i detalj olika ut, men det finns ändå generella drag 
som kan lyftas fram. Ovan beskrevs att hela land-
skapet legat under högsta kustlinjen. Detta bety-
der att alla platser från att ha legat under vatten 
övergår i ett skärgårdsskede. Ofta hör spåren från 
stenåldern samman med den tid då platsen var en 
del av en rik skärgårdsmiljö. Svackor i terrängen 
genomgår härefter en fas som sjö och övergår se-
dan till att bli myrmark. Landskapet transforme-
ras till inland och alla de olika egenskaper som så-
dana miljöer kan ha. I det följande skall en sådan 
sekvens exemplifieras med en plats utveckling. I de 
skeden där människor inte var på Högmossen kan 
bilden kompletteras med iakttagelser från Snåret. 
Denna plats är pedagogisk såtillvida att inte bara 
hur landskapets förändringar kan te sig i Uppland 
blir tydligt, utan även hur människors utnyttjande 
av dessa dynamiska platser förändrats.

Landskapsrekonstruktionerna som presenteras 
nedan bygger på flera metoder och arkeologiska 
iakttagelser. Förståelsen för landskapet och mil-
jön har byggts i flera steg. Relationen mellan land 
och vatten under olika skeden har skapats genom 
strandlinjerekonstruktioner som baseras på model-
ler av landhöjningsprocessen (t.ex. Risberg m.fl. 
2007; Björck manus). Bilden av miljön har härefter 
kompletterats genom att paleoekologiska analyser 
har utnyttjats för att skapa en generaliserad bild av 
den lokala växtligheten under skilda perioder. 

I det följande skall göras ett försök att beskriva 
landskapsutvecklingen i området kring Högmos-
sen i ett långtidsperspektiv. Beskrivningen tar oss 
från det att platsens höjder först bryter Litori-
nahavets yta till det att området är kolarnas och 
andra skogshantverkares domäner.

Jägarnas landskap

Under senmesolitikum kan man räkna med att 
Rudsjöåsen bryter havets yta. Havet stod vid 

Figur 25. Ornerat ”hänge” i koppar vars ålder och 
funktion är okänd. Föremålet är upphittat på Grimsar-
bovägen (Krysset), en med Högmossen ungefär samtida 
boplats belägen ca 1,5 kilometer mot sydväst. Då det 
rör sig om ett fynd gjort i skärningen till en ny väg (jfr. 
bil. 1) kan föremålet vara betydligt yngre än övriga 
fynd på platsen. Kopparföremål, t.ex. yxor och pärlor, är 
emellertid ingen okänd företeelse på lokaler från denna 
period och kända tidigneolitiska kopparyxor såväl som 
hängen i ben har också ungefär den form som detta 
hänge har (jfr. Blomqvist 1989:171). Om hänget inte hör 
till det neolitiska skedet, vilken annan bortglömd del av 
områdets historia är det som vi då anar genom att detta 
föremål fanns här?

Figure 25. Decorated pendant in copper with unknown 
age and function. The object were found at Grimsarbovä-
gen (marking), a site with a similar dating as Högmossen, 
located approximately 1,5 kilometers to the southwest. The 
artifact was found at a roadwork site (Comp App. 1) which 
means that it possibly are much younger than the site. But 
copper artifacts, as for example axes and beads, are not 
unknown at sites from this period and known early Neo-
lithic copper axes have a similar form to the pendant. If the 
pendant is not from the Neolithic period, which other part 
of the areas history are we seeing in this artifact?
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Figur 26. Rekonstruerad skärgård i nord Uppland och kring Högmossen under senmesolitikum. Det är vid denna 
tid som krönet på åsen når över havets yta. Högmossens läge är markerat med en punkt (Risberg m.fl. 2007).

Figure 26. Reconstruction of the archipelago in northern Uppland and around Högmossen during the late meso-
lithic period. It is during this period that the crest of the ridge is lifted above sea level. Högmossen is marked with a dot 
(Risberg et al 2007).

!
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Figur 27. Rekonstruerad skärgård under tidigneolitikum. Det är i detta skede eller strax före som Högmossen var 
bebodd, Högmossens läge markerat med en punkt (Risberg m.fl. 2007).

Figure 27. Reconstruction of the archipelago around Högmossen during the early neolithic period. This is the period 
when Högmossen is inhabited, Högmossen marked with a dot (Risberg et al 2007).

!
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!

Figur 28. Rekonstruerad skärgård vid Högmossen under mellanneolitikum. Bildserien (fig. 26-28) illustrerar den 
drastiska förändring av landskapet som sker under stenåldern, Högmossens läge markerat med en punkt (Risberg m.fl. 
2007).

Figure 28. Reconstruction of the archipelago around Högmossen during the middle neolithic period. The series of 
reconstructions (fig. 26-28) illustrates the drastic change of the landscape that takes place during the Stone Age, not 
least the early and middle Neolithic, Högmossen marked with a dot (Risberg et al 2007).
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denna tid omkring 60 meter över nuvarande havs-
nivå. När landet stiger upp ur havet börjar natur-
krafterna omforma platsen. Litorinahavet svallar 
över åsen och spolar bort sand och grus medan 
större stenblock orubbade blir kvar. Detta gör att 
mer höglänta partier i området kring Högmossen 
blir blockiga och finare material avsätts på låg-
länta partier ute i grunt vatten. Fastlandet ligger 
vid denna tid flera mil väster om Rudsjöåsen och 
denna utgör ett skär i en ytterskärgård, sannolikt 
utan mer omfattande växtlighet. Går man upp på 
Rudsjöåsen väster och sydväst om boplatsen Hög-
mossen finns stora områden med framspolad sten 
mellan 50 och 60 meter över nuvarande havsnivå. 
Dessa stenbundna nivåer utgör idag iakttagbara 
spår efter detta skede i platsens historia.

Under loppet av tidigneolitikum höjs allt större 
arealer av Uppsalaåsen, av vilken Rudsjöåsen är 
en del, ur havet. Det växer vid denna tid fram ett 
örikt skärgårdslandskap, främst väster om åsen. 
Vid denna tid utgör Rudsjöåsen en långsträckt ö, 
ca 5 kilometer lång men bara 0,5 kilometer bred. 
Den är en del av en mindre ögrupp i ytterskärgår-
den. De enskilda öarna i området är små, vanligen 
mindre än en kilometer i diameter. Mot norr och 
öster fanns bara öppet hav. Trots att öarna var små 
och läget utsatt har man funnit inte mindre än sex 
platser där människor bosatt sig under perioden. 
Samtliga boplatser ligger inom ett några kilome-
ter stort område norr om det som skulle komma 
att bli Högmossen. Det område där Högmossen-
boplatsen senare anläggs låg vid denna tid på un-
gefär tre meters djup öster om den dåvarande ön.

Cirka 3500 f.Kr. höjer sig låglänta och flacka 
partier över vattenytan, strandlinjen flyttas hasti-
gare och ursvallningen av materialet upphör. När 
havet står omkring 46 meter över dagens nivå har 
en sandstrand vuxit fram vid Högmossen. Platsen 
ligger vid denna tid på en halvö i inre delen av en 
vik i en vidsträckt skärgård. Bedömt utifrån den 
ved som i förkolnad form förekom på boplatsen 
präglas vegetationen av tall, men även ask och ek 
växer i området. Pollendiagram från närbelägna 
mossar visar att vegetationen i skärgårdslandska-
pet domineras av tall, björk och al, men mindre 
inslag av andra arter finns också (Segerberg 1999; 
Karlsson 2004:6f.). Generellt räknar man med att 

landskapet under denna tid präglades av ädellöv-
skog. Lövträd, såsom björk, hassel, alm, ask och 
lind får därför antas växa i närområdet. Man kan 
också konstatera att strandvegetation säkerligen 
starkt präglar platsen. I dessa miljöer trivs växter 
som havtorn, malörter och mållor. Läget i skärgår-
den och den fina stranden gör Högmossen till en 
mycket attraktiv plats för människor på strandnära 
boplatser som lever av marin jakt och samling.

Landhöjningen fortgår och bara några hundra 
år senare ligger Litorinahavets stränder långt från 
Högmossen. Den gamla havsbottnen omvandlades 
till sankmark och boplatsen låg övergiven sedan 
länge. De boplatser där människorna kring Daläl-
ven levde under 2:a årtusendet f.Kr. låg alla på den 
stora halvö som vid denna tid växt fram längs åsen. 
Halvön sträckte sig vid denna tid från Torslunda i 
Tierp uppemot Marma och den var därmed över 
två mil lång och knappt en mil bred. Man kan ock-
så konstatera att man vid denna tid upphör med 
bosättningar direkt vid Dalälvens mynning och 
att samtliga (20 st) lokaler istället låg i utpräglade 
skärgårdslägen (Björck 1999a:46).

Under mesolitikum och nästan hela neolitikum 
dominerades Uppland av jägare som levde på kust-
boplatser. Jakten var starkt inriktad på havets rika 
resurser; säl, fisk och vegetabilier. Dessa basresur-
ser kompletterades med både vilt och växter från 
land. Genom att se på boplatserna i landskapet 
och enskilda lokalers organisation kan vi kanske 
också närma oss en förståelse för hur människor-
nas samhällen var organiserade. Kustboplatserna 
ingick troligen i segmentära stamsamhällen med 
klanboplatser och där enskilda familjer utgjorde 
samhällets grundenheter. Samhället har troligen 
varit relativt egalitärt även om varje klanboplats 
kan ha haft sin ledare och dessa i sin tur kan ha 
haft olika status relativt till varandra och i olika 
situationer (Björck 2003). 

Jordbrukarnas landskap

Det ovan beskrivna samhället förefaller att föränd-
ras markant från ca 2300 f.Kr. Från denna tid är 
jordbruksinslag en återkommande del av de fynd 
som påträffas på boplatserna i regionen (Schier-
beck 1994; Holback m.fl. 2004; Ytterberg 2006). 



64 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Att en markant samhällsförändring sker vid denna 
tid framgår också genom att boplatserna inte läng-
re lokaliseras till stränderna. Istället utnyttjas helt 
andra delar av landskapet. Förändringen av land-
skapsutnyttjandet kan illustreras genom resulta-
ten från en annan av E4–undersökningarna. Vid 
Snåret påträffades spår både från neolitikum och 

från bronsålder. Trots att dessa människor sökt 
sig till samma plats är det två helt olika landskap 
som man eftersökt (fig. 29 och fig. 30). Denna för-
ändring sker parallellt med att landskapets karak-
tär genomgår en markant förändring. De jättelika 
lerslätterna som idag präglar Uppland börjar vid 
denna tid höjas över havets yta och accelererar 

Figur 29. På bilden syns hur majoriteten av alla neolitiska kustboplatser lokaliserats med närhet till främst hav, 
men ibland också andra vattendrag. I förgrunden syns en vik av Östersjön och i bakgrunden en sjö. I detta fall visar 
rekonstruktionen situationen på lokalen Snåret cirka 3350 f.Kr. Ett stort antal undersökningar visar dock att levnads-
sättet är relativt allmängiltigt under stenåldern. Människorna är sysselsatta med dagliga bestyr som t.ex. reparation 
av kanot, insamling av strandvegetation, skinnberedning och matlagning (Björck & Larsson 2007a) (bildframställ-
ning: Maria Ytterberg). 

Figure 29. In the picture we can se how the majority of all the neolithic sites have been located near to the sea but in 
some cases also waterways. In the foreground is a bay of the Baltic visible and in the background a lake. In this case the 
reconstruction shows the situation on the site Snåret approximately 3350 BC. A large number of investigations shows 
this way of life being quite common during the stone age. The people are busy doing every day chores like repairing a 
canoe, gathering of shore vegetation and cooking (picture: Maria Ytterberg).



65arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Figur 30. Omkring 1000 f.Kr. har sjön blivit sankmark och kusten förskjutits många kilometer österut. Samma 
plats utnyttjades några årtusenden senare, men vid denna tid av människor med ett helt annat levnadssätt och dessa 
sökte därmed andra egenskaper i landskapet. Slumpen gjorde att platsen i detta fall utvecklades från det jägarna sökte 
till det bönderna sökte. Som framgår av bilderna är det dock olika delar av det ungefär ett hektar stora området vid 
Snåret som man nyttjar under dessa olika skeden. Under bronsåldern har en gård etableras vid Snåret. Landskapet 
omkring gården och sannolikt även delar av den gamla sjön är vid denna tid betad kulturmark och i den höglänta 
moränen anläggs ett gravfält (Björck & Larsson 2007a) (bildframställning: Maria Ytterberg).

Figure 30. Around 1000 BC the lake has become a swampland and the coast has moved several kilometres away. 
The same place were used a couple of millennia later, but at this time by people with a totally different way of life which 
means that they were looking after a different type of landscape than before. Coincidence played a role in making 
this place change from what the hunters were looking after to what the farmers were looking after. As is visible in the 
picture it is different parts of the one hectare large site that were used during different times. During the Bronze Age 
there is a farm. The landscape around the farm and most likely parts of the old lake were at this time used as grazed 
farmland and in the boulder filled moraine a grave field are being constructed (Björck & Larsson 2007) (picture: 
Maria Ytterberg).
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strandförskjutningen betydligt. Vi får föreställa 
oss att stora strandängar växer fram längs lång-
grunda leriga stränder. 

Framemot senneolitikum och under bronsål-
dern verkar vissa trädslag såsom björk, hassel, al, 
ek, alm och lind minska samtidigt som gran börjar 
uppträda. Förändringarna som framträder i pol-
lenanalyserna indikerar att alltifrån yngre brons-
ålder så dominerar tall, gran och i viss mån björk 
i skogarna. Den gamla viken har blivit den mosse 
som vi känner som Högmossen och på åsen och 
stranden växer skog. Avsaknaden av spår av män-
niskors aktiviteter visar att platsen ligger öde, män-
niskorna har flyttat till andra platser i landskapet. 
I nordöst, vid Bomhus och Furuvik samt även vid 
Älvkarleby finns rösegravar lokaliserade till brons-
ålderns kustmiljöer. Det är emellertid påtagligt att 
en närhet till stränderna inte längre är lika viktigt. 
När jordbruket börjar bli betydelsefullare söker 
människorna istället andra egenskaper i landska-
pet (fig. 29 och fig. 30). 

Under äldre järnåldern sker inga stora föränd-
ringar av den typ som skett tidigare. Våtmarkerna 
och de sandiga partierna har under perioden en 
utbredning som liknar situationen under bronsål-
dern, dock sker en fortlöpande igenväxning av våt-
markerna. Den största förändringen av landskapet 
är annars att granen blir alltmer vanlig (Karlsson 
2004:9). Granen fanns redan under bronsåldern 
men från och med äldre järnåldern är förekom-
sten, att döma av vedartsanalyser, stor. Landska-
pet domineras sannolikt av gran och tall, men 
mindre inslag av lövträd som vide, lind, ask, björk 
och ek finns. Av allt att döma ligger området kring 
Högmossen öde under hela järnåldern.

Skogshantverkarnas landskap

Alltifrån yngre järnålder domineras platsen av 
gran- och tallskog och sankmarken har sannolikt 
börjat bli trädbevuxen vid denna tid. Bygderna 
ligger främst längs vattensystem och i dalgångar. 
De bygder som växer fram under yngre järnåldern 
har ofta kontinuitet fram i historisk tid (fig. 7, 22 
och 23). Äldre medeltiden verkar vara expansiv 
och vid denna tid tillkommer ytterligare bygder. 
Det närbelägna Mehedeby verkar t.ex. vara en eta-
blering som sker under medeltiden (se ovan Forn-
lämningsmiljö). Även dessa medeltida bygder kan 
uppvisa viss kontinuitet fram i vår egen tid.

 Viss odling, bete eller äng har möjligen funnits i 
sen tid strax norr om undersökningsområdet i höjd 
med RAÄ 87 (Björck & Guinard 2003:28; Nilsson 
2006). Annars finns få tecken på att människor 
levt eller vistats i området. Skenet kan emellertid 
bedra och t.ex. hänget från boplatsen Krysset (fig. 
25) antyder att verksamhet av olika slag från andra 
perioder än yngre stenålder tid kan finnas (se även 
bil. 1). Var eller av vilken art dessa aktiviteter varit 
är dock ännu till stor del okänt. Det finns dock en 
period, utav yngre stenålder som lämnat påtagliga 
spår. Under 1600-talet till 1800-talet ligger plat-
sen i utpräglad skogsmark och vid denna tid tar 
människan åter Högmossen i bruk för att utvinna 
kol och tjära ur de vidsträckta skogarna (Hennius 
m.fl. 2005). Innan vi fördjupar oss i de neolitiska 
lämningarna skall vi i kapitel 3 diskutera dessa 
lämningar och den period till vilken de hör. 



Skogs-
hantverkarnas 

tidevarv



68 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna syftar till att framhålla den svenska kulturens rikedom och 
rena naturscenerier är därför ovanligt, en av de få som finns är dock från Älvkarleby och avbildar fal-
let samt anordningar för fast fiske i älven. I bakgrunden syns också de vidsträckta skogar som gömmer 
stenålderns skärgårdslandskap. När avbildningen sker under sent 1600–tal finns ett nyvaknat intresse 
för skogarnas resurser och vattnets kraft, är det kanske tanken på dessa resurser som får Dahlberg att 
välja motivet? Den rikliga förekomsten av dessa båda resurser är grunden för utvecklingen av de unika 
bruksmiljöerna i regionen som sker under hans samtid. En utveckling som också leder fram till att män-
niskor efter över 5000 år återkommer till Högmossen vid denna tid.
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en ena perioden som lämnat omfat-
tande arkeologiska avtryck vid Hög-
mossen är den neolitiska epoken då 
området utgjorde en plats i en vid-

sträckt skärgård i nära anslutning till Dalälvens 
mynningsområde. Den andra är den period under 
framförallt historisk tid då olika typer av lämning-
ar som hör samman med skogshantverk avsätts. 

Vi skall inleda berättelsen kring fynden vid 
Högmossen med de spår som hör till den tidiga 
historiska tiden. I detta kapitel vill vi ge en bild 
av de aktiviteter som skett på platsen under den 
historiska tiden men också presentera aspekter på 
tidsandan och hantverkarnas vardag. Det är under 
denna epok som ett medvetande om och en förstå-
else för de landskapsomdanande processer som be-
skrivits ovan växer fram (kap. 2). Med det dubbla 
syftet dels att ge en liten inblick i det samhälle och 
det tänkande som försiggick runt våra kolare dels 

att samtidigt teckna den idéhistoriska bakgrunden 
till de modeller vi använder för att rekonstruera 
stenålderns landskap inleds detta avsnitt med någ-
ra aspekter på vattuminskning/landhöjning under 
1600 och 1700–talet. 

Landhöjningen i de äldsta källorna

Idag har vi detaljerade modeller som rekonstruerar 
forna tiders landskap och som gör att vi kan närma 
oss forntiden med landskapet som utgångspunkt 
(jfr. kap. 2). Att havet sjunker undan med några 
millimeter per år kan tyckas vara en bagatell som 
är lätt att förbise för den som rör sig i landskapet. 
Under forntiden var emellertid landhöjningen 
starkare än den är idag. Strandförskjutningen ver-
kar också, beroende på förändringar i havens nivå, 
ha varit diskontinuerlig. Detta betyder att perioder 
av mer eller mindre stationär kustlinje har följts av 

I skogens djup 
Högmossen under historisk tid

Niclas Björck
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perioder med, för människor vid kusterna, mycket 
märkbar strandförskjutning. Om man ser till sten-
åldersboplatserna i området är sådana variationer i 
strandförskjutningens hastighet synliga som nivå-
intervall med många respektive nivåintervall med 
få boplatser (se kap. 4). För människor som levde 

under perioder med stark strandförskjutning bör 
landskapets föränderliga karaktär ha varit uppen-
bar. Traditionellt framställs dock medvetenheten 
om landhöjningens konsekvenser som resultatet 
av en lärd debatt/diskussion under upplysningsti-
den. Vi vet emellertid att stenåldersboplatser såväl 

Figur 31. Karta från Erik Dahlbergs vid sekelskiftet 1700 utkomna ”Svecia antiqua et hodierna” som redovisar 
Sverige under forntiden (Dahlberg 1924:9f.). Forntiden (ovan) avbildas med betydligt mindre land och fler öar än 
samtiden. Skillnaderna visar med all önskvärd tydlighet att man redan på 1600–talet, då verket skrevs, var medveten 
om landskapets föränderliga karaktär. Detta har inte tidigare uppmärksammats då diskussionen kring vattuminsk-
ningen tidigare i sin helhet ansetts höra till 1700–talet.

Figure 31. Map from Erik Dahlbergs “Svecia antiqua et hodierna” printed around the centennial 1700, the picture 
shows Sweden during prehistory (Dahlberg 1924:9f.). The prehistory is depicted with significantly less land and more 
islands than the contemporary time. The differences are clearly showing that already during the seventeenth century 
there was an awareness of the changing character of the landscape. This hasn’t been noticed before because the discus-
sion around the withdrawing water was thought to have taken place during the eighteen century.
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som medeltida städer, hamnplatser och fiskelä-
gen har flyttats för att de skall fortsätta att vara 
funktionella. Det kan därför vara motiverat att 
här kritiskt diskutera om upptäckten av strand-
förskjutningen verkligen är resultatet av en lärd 
diskussion under 1700–talet eller om detta bara 

är första gången människors tankar kring denna 
nedtecknas? Att en diskussion kring ett fenomen 
som detta inte satts på pränt kan ju näppeligen an-
ses vara ett bevis för att människor inte iakttagit 
processen. Den fråga som diskuteras här är när-
mast idéhistorisk men om man kan besvara den-

Figur 32. Karta från ”Svecia antiqua et hodierna” som redovisar Sverige under nutid (Dahlberg 1924:9f.). I 
upplagan från 1924 ställer sig historikerna frågande till varför forntidskartan inte är kartografiskt lika bra, vilket 
man menar den borde ha varit, som kartan över samtiden. Det man inte förstått är att Dahlberg, uppenbarligen 
medveten om landskapets föränderlighet och processens riktning, försöker rekonstruera ett forntida Sverige. Det finns 
ingen annan rimlig förklaring till att dränka delar av Mälardalen och hitta på öar både i detta område och längs 
Norrlandskusten. Dahlberg arbetade mycket på samma sätt som vi arkeologer gör ännu idag. Hans onekligen mycket 
framsynta arbetssätt försvårades emellertid av att han varken hade den förståelse för landhöjningsprocessen eller de 
goda topografiska data som krävs för uppgiften. Kartan blir därför tämligen godtycklig.

Figure 32. Map from “Svecia antiqua et hodierna” which shows Sveden during present day (1600/1700) (Dahl-
berg 1924:9f.). In the 1924 edition the historians ask themselves why the prehistoric map isn’t as good as this one, 
which they mean it should have been. What they haven’t understood is that Dahlberg, obviously aware of the chang-
ing nature of the landscape and the direction of the withdrawing water, were trying to reconstruct a prehistoric Swe-
den. There is no other plausible explanation to drown parts of Mälardalen and invent islands both in this area and 
along the coast of Norrland. Dahlberg worked much like we archaeologists do now days. His undeniably far-sighted 
way of work were hindered by his lack of understanding for the process of shoreline uplifting or the excellent topograph-
ical data that are required. The map therefore becomes rather arbitrary.
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na ger detta oss möjlighet att närma oss aspekter 
av människornas världsuppfattning. Hur var det 
egentligen med stormaktstidens skogshantverkare 
eller stenålderns säljägare och deras medvetenhet 
om konsekvenserna av landhöjningen? 

I första delen av sin ”Svea rikes historia” visar 
Olof von Dalin på en medvetenhet om att land-
skapet i äldre tid varit radikalt annorlunda i Sve-
rige än det är i hans samtid
”Norden stod ännu til större delen under watn 

och war liksom en skiärgård i mångfaldiga små 
öyar delt, när dess mäst högländte orter blefvo 
intagne av det folkslag, hvilken historia jag nu 
ärnar skriva.”

Dalin 1747:3.

Av allt att döma är detta egentligen inte nytt vid 
denna tid, redan Erik Dahlberg (1625–1703) ver-
kar ha varit medveten om landskapets förändring-
ar. Detta avspeglas i ”Svecia antiqua et hodierna” 
där han presenterar två kartor, Sverige under 
forntiden respektive landet under hans samtid 
(Dahlberg 1924:9f.). Betraktas dessa kartor jämte 
varandra ser man att östra Sverige under fornti-
den avbildas med betydligt mindre land och fler 
öar (fig. 31 och fig. 32). I forntiden utgörs stora 
delar av östra Sverige av öar och t.ex. Södertörn är 
på denna karta avbildat som en mindre ö längre ut 
i havet. Mälaren utgör dessutom närmast en vik av 
Östersjön på Dahlbergs karta över forntiden. En 
sådan förändring av landskapet och kustkonfigu-
rationen mellan forntiden och hans egen tid kan 
rimligen inte förklaras av annat än att han varit 
medveten om landskapets föränderliga natur och 
den kontinuerliga vattenminskningen. 

Det är av största intresse att Dahlbergs kartor 
föregår den lärda diskussionen kring vattuminsk-
ning som förs under 1700 talet (Frängsmyr 1976; 
Nordlund 2001). Att så är fallet indikerar att iakt-
tagelser kring landskapets förändringar säkerligen 
gjorts av människor som levt vid den uppländska 
kusten i alla tider. Fiskare och lotsar är grupper 
för vilka en medvetenhet om förändringarna san-
nolikt har varit helt naturlig, men strandförskjut-
ningens konsekvenser är så påtagliga att alla som 
lever nära Östersjön sannolikt noterat detta på 
olika sätt. Fortfarande gäller att båthus vid svens-
ka östkusten ibland kan ha flyttats många gånger 
efter den flyende strandlinjen och detsamma gäller 
för alla konstruktioner som av nödvändighet skul-
le vara nära knutna till stranden (fig. 33). Detta 
utgör synliga spår efter hur människor i kustnära 
miljöer kämpat mot landhöjningens effekter. Med 
tanke på att boplatserna under stenåldern närmast 
undantagslöst var strandnära lokaliserade och att 
landhöjningen vid denna tid dessutom var betyd-
ligt starkare, än under historisk tid, bör en medve-

Figur 33. Båthus från 1960–talet i flacka kusttrakter i 
Norrbotten. Man kan se hur båthusen kontinuerligt flyt-
tats, ibland fyra gånger, för att bättre fungera med nya 
strandnivåer (Isaksson & Isaksson 1982:115).

Figure 33. A boathouse from the 1960´s along a shal-
low coastline in Norrbotten. It is possible to see how the 
boathouses are moved continually, sometimes up to four 
times, to keep up with the withdrawing shoreline (Isaks-
son & Isaksson 1982:115).
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tenhet om processerna självklart ha funnits även 
under stenåldern. Att tvivla på detta vore antagli-
gen att grovt underskatta stenålderns människor. 

Den slutsats som ter sig rimlig är att männis-
kor som levt nära havet i denna del av världen 
varit medvetna om och iakttagit verkan av land-
höjningen i alla tider. Att iakttagelser av att land-
skapets förändringar gjorts är mer intressant än 
inom vilken teoretisk ram gjorda iakttagelser har 
förklarats. I vår tid är obalanser orsakade av isti-
den den allmänt accepterade förklaringen, men 
under 1700–talet förklarades vattuminskningen 
länge av att vattnet efter den bibliska syndafloden 
fortfarande inte helt runnit undan. Hur fenome-
net passade in i och förklarades i den neolitiska 
kosmologin kommer vi aldrig att med säkerhet få 
veta. Däremot bör nog denna process, i den här 
regionen, ha varit viktig för människornas bild av 
världen. Det är sannolikt att vattnets försvinnande 
varit en del i skapandet av det kosmologiska sys-
temet tillsammans med andra fenomen som män-
niskorna säkerligen reflekterat över, t.ex. existen-
sen, livets mirakel, eldens förtärande kraft, årets 
cykler, solen och månen. Det finns indikationer på 
att äldre boplatser, som på grund av landhöjning 
inte längre fungerade som kustboplatser, istället 
började användas som begravningsplatser (Björck 
2007a). Det kan vara värt att fundera på hur det 
kommer sig att platser återbrukats på detta sätt. 
Möjligen kan iakttagelser av detta slag vara en väg 
att med arkeologiska medel fördjupa vår förståelse 
för stenåldersmänniskornas tro och världsbild (se 
nedan kap. 10). 

Skogens hantverk

Fornlämningsmiljön i norra Upplands skogsmar-
ker karaktäriseras generellt, precis som vid Hög-
mossen, huvudsakligen av två skeden. Detta att 
fornlämningsbilden domineras av spår från den 
tid då platsen låg vid kusten samt av sentida skogs-
hantverk är inte unikt för norra Uppland, utan 
kan generellt sägas karaktärisera stora skogsarea-
ler i Norrlands kustband och även andra skogsom-
råden präglade av landhöjning kring Bottenhavet. 

I det följande skall spåren efter skogshantverket 
vid Högmossen presenteras i korthet. För detaljer 

kring dateringar eller konstruktion av de enskilda 
objekten hänvisas till rapporten ”Kol och tjära – ar-
keologi i norra Upplands skogsmarker” (Hennius 
m.fl. 2005). När lämningarna beskrivits följer en 
diskussion kring för vem skogshantverket utför-
des. I samband med detta görs även ett försök att 
sätta in lämningarna i sitt historiska sammanhang. 
Härefter följer en rubrik där syftet är att närma sig 
de människor som utförde kolningen i praktiken. 
Här diskuteras vem som utförde skogshantverket 
och hantverkarnas sociala sammanhang. Under 
denna rubrik är syftet att lyfta fram levnadsom-
ständigheter och vardag för enskilda aktörer. I 
samband med detta behandlas också aspekter på 
hur skogshantverket utfördes. 

Det är framförallt traditionell kolning i mila vi 
funnit spår efter vid Högmossen. Kolning med 
denna metod har utförts långt in på 1900–talet 
och under andra världskriget, då stenkol inte gick 
att importera, fick hantverket ett uppsving. Un-
der åren mellan krigsslutet och 1950 dog emeller-
tid kolarkonsten helt ut och en epok gick i gra-
ven (Hennius m.fl. 2005:48f.). Uppenbarligen har 
detta hantverk varit av stor betydelse, för överallt 
i skogsmarkerna finns spår efter kolning. Det är 
med tanke på omfattningen av dessa lämningar 
befogat att de diskuteras här och att spåren sätts in 
i ett större kulturhistoriskt sammanhang. 

Att lämningar från skogshantverk fanns i skogs-
områdena norr om Tierps dalgång var känt sedan 
inventeringen som utfördes hösten 1994 inför den 
nya vägen (Aspeborg m.fl. 1995:49ff.). Utöver ett 
tiotal lokaler med lämningar från skogshantverk 
upptäcktes också enstaka äldre vägar, fäbodar, fos-
sila åkrar, röjningsrösen och gränsrösen. Bilden 
kan sägas väl avspegla de typer av lämningar som 
sedan tidigare var kända i området. Vid denna in-
ventering framkom bl.a. en koncentration av kol-
bottnar (lokal 173) strax norr om Högmossen. De 
lämningar som upptäcktes vid denna första inven-
tering är, precis som gängse bild i fornlämnings-
registret, tämligen enahanda (se kap. 2). Nästan 
alla upptäckta lämningar hör samman med sen-
tida skogshantverk, det rör sig främst om spisrö-
sen, gropar och kolbottnar. Fler skogslämningar 
framkom år 2003 när projektet Skog & Historia 
återigen inventerade i detta område och ytterligare 
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Figur 34. Översiktsplan över lämningarna vid Högmossen. Stenåldersboplats, tjärgrop, koja, kolbotten och körvägar.

Figure 34. An overwiew of the Högmossen site. Stone age site, tar pit, hut, remains of charcoal production, minor 
roads for transportation of charcoal and tar. 
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några inom ramen för den inventering som utför-
des av Upplandsmuseet i samband med E4–skogs-
projektet (Hennius m.fl. 2005:85ff.). När området 
undersöktes inom ramen för skogsprojektet kunde 
en samlad bild av hantverksmiljön vid Högmossen 
presenteras. Det visade sig att i området fanns for-
vägar, skogsvägar, kol– och tjäranläggningar samt 
kojgrunder och alla dessa lämningar hör samman 
med skogshantverket. 

Det andra Högmossen

I och invid vägkorridoren, vid Högmossen, fanns 
inte mindre än 18 olika kulturlämningar som hör-
de samman med skogshantverket. Av dessa under-
sökte Upplandsmuseet de 17 som var belägna norr 
om den neolitiska boplatsen och den sista, belägen 
söder om boplatsen undersöktes av UV inom ra-
men för boplatsundersökningen. Det fanns ytter-
ligare en tjärgrop, ca 120 meter åt nordnordväst, 
men denna berördes inte av vägprojektet. Läm-
ningarna efter skogshantverket vid Högmossen 
ger en inblick i hur området brukades under his-
torisk tid. Det kan också vara intressant att notera 
att det är olika ytor som har utnyttjats under de 
olika skedena, d.v.s. det neolitiska skedet respek-
tive skedet med den historiska tidens skogshant-
verk (se fig. 34). 

Ett återuppvaknande
Utöver stenåldersboplatsen fanns alltså på Hög-
mossen lämningar som visade att platsen brukats 
av människor som ägnat sig åt skogshantverk. 
Spåren visar att efter det att platsen legat öde i 
5000 år blir den plötsligt intressant igen. Orsa-

kerna till denna vändning i platsens historia är att 
de resurser som funnits här, sannolikt, alltsedan 
platsen övergavs i detta skede åter blivit attraktiva. 
Att förstå vad som leder fram till att Högmossen 
återigen blir frekventerad av människor handlar 
i mångt och mycket om att se vad människorna 
sökte. Det är dessa behov som ligger bakom de val 
som ledde människor tillbaka till platsen. De tre 
forvägar av äldre typ, tolv resmilor med gropar 
eller vall, en eller möjligen två kolarkojor och tre 
tjärgropar som fanns vid Högmossen är den natur-
liga utgångspunkten när vi försöker förstå detta. 

Det landskap som mötte oss idag vid Högmos-
sen är tämligen väl överensstämmande med det 
landskap till vilket skogshantverkarna sökte sig 
(fig. 9 och fig. 10). Kolningsanläggningarna vid 
Högmossen låg i ett område som topografiskt 
skiljde sig från flertalet av de platser där lämning-
ar efter skogshantverk undersökts inom ramen 
för E4–projektet (Hennius m.fl. 2005:85ff.). Vid 
övriga platser där lämningar från skogshantverk 
dokumenterats präglades miljön av moränimpedi-
ment, men vid Högmossen låg lämningarna inom 
flack terräng bevuxen med tall och gran. Öster om 
vägområdet låg den mosse som nu lånat fornläm-
ningarna sitt namn, Högmossen, och det finns 
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5778 Öst–väst

Figur 35. Forvägar vid Högmossen.

Figure 35. Minor roads for transportation of charcoal 
and tar at Högmossen. 

A nr Storlek 
meter

Gropar 
antal

Sannolik  
datering

7823 13,8x15,2 10 st 1630—1680 e.Kr.

6805 9,3x9,2 3 st

6853 25,1x24,7 vall 1670—1890 e.Kr.

4802 15x14 8 st 1650—1810 e.Kr

5036 12,6x11 9 st

5314 12,9x12,7 7 st

5581 19,4x18,3 2 st

5878 12,6x11,6 9 st 1510—1670 e.Kr.

6347 15,8x15 8 st 1670—1890 e.Kr.

6617 12,6x10,5 4 st

6162 13,8x12,8 6 st

9592 13,3x12,9 5 st

Figur 36. Kolbottnar vid Högmossen.

Figure 36. Remains of charcoal production at Hög-
mossen.
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även andra mindre sankmarker i området. Vid 
sankmarkerna förändrades vegetationen, andelen 
lövträd tilltog och gräs, ormbunkar och mossa väx-
te här frodigare. Att lämningarna från skogshant-
verket inte låg i dessa områden utan oftast på torr, 
dränerande mark har sina orsaker i hantverkarnas 
preferenser. Det finns, när det gäller lämningar-
nas placering i landskapet, anledning att fundera 
kring både infrastruktur och tillgång till skog. 

Forvägar
I samband med skogshantverket har behovet av 
transporter av människor, mat, ved och kol varit 
stort. Det är därför inte förvånande att det fanns tre 
forvägar bara på Högmossen. Vägar av detta slag 
har sannolikt gått kors och tvärs genom Upplands 
skogar. Det är nästan omöjligt att avgöra åldern på 
lämningar av detta slag. Det är emellertid högst 
sannolikt att de hör samman antingen med skogs-
hantverk eller med avverkning och frakt av timmer. 
Vid Högmossen fanns alltså tre vägar och samtliga 
hade en likartad orientering (fig. 34 och 35).

Kolbottnar
Samtliga kolbottnar vid Högmossen undersöktes 
och trots avvikelser ger lämningarna när det gäller 
storlek och detaljer i konstruktionen ändå ett för-
hållandevis enhetligt intryck. Dateringarna som 
utförts på kolbottnarna visar att dessa inte bara ser 
likartade ut utan också har en relativt enhetlig ål-
der. Lämningarna hör huvudsakligen till perioden 
16–1800–talet (fig. 34 och 36).

Husgrund
Söder om Högmossen fanns också en kolarkoja. 
I plan syntes denna som en 5x4 meter stor stenram, 
nordväst—sydostligt orienterad (fig. 34). Kojgrun-
den var uppbyggd av 0,2—0,3 meter stora stenar. 

Inom stenramen var ytan plan och stenfri. I östra 
delen fanns resterna av ett spisröse av relativt blyg-
sam dimension. Grunden vid Högmossen avviker 
konstruktionsmässigt från många andra kolarkojor 
(Hennius 2005:50ff.). En möjlighet är att detta är 
en äldre och betydligt mer svårlokaliserad typ än 
de som blir vanliga under 1800–talet (fig. 49).

Tjärgropar
Vid Högmossen fanns två tjärgropar och dessa un-
dersöktes i samband med skogsprojektet. En tredje 
(4979) som var belägen utanför vägområdet visade 
sig vid provgrävning vara en naturbildning (fig. 
37). Ingen av lämningarna vid Högmossen datera-
des. När det gäller denna typ av tjärgropar finns två 
möjligheter. Den kan höra till det slag av tjärbrän-
ning som finns belagt under yngre järnålder (Hen-
nius m.fl. 2005:37ff; Björck & Larsson 2007a:195; 
Björck & Lindberg manus). Det är emellertid också 
tänkbart att groparna kan ha upptagits och använts 
av milkolarna. Då inga dateringar utförts är det 
inte möjligt att med säkerhet avgöra till vilket skede 
groparna vid Högmossen hör. 

Skogen, tjäran och järnet

Trätjära har under långa tider använts för att im-
pregnera och skydda olika slags träkonstruktioner. 
Inom ramen för E4–projektet har konstruktioner 
avsedda för tjärframställning dokumenterats på 
många platser och de äldsta har daterats till förro-
mersk och romersk järnålder (t.ex. Berggren & Hen-
nius 2004; Björck & Appelgren 2006). Det finns 
dock äldre fynd, en klappstol från ca 1400–1200 
f.Kr, som påträffats i en bronsåldersgrav (Guldhöje) 
i Danmark har kunnat visas vara impregnerad med 
tjära (Persson 1994:33ff.). Spår av tjära i keramik-
kärl från mellersta bronsålder har även påträffats 
vid Snåret cirka 25 kilometer söder om Högmossen 
(Björck & Larsson 2007a). Trätjära var under lång 
tid en av landets viktigaste exportprodukter och 
tjärbränning har skett i skogarna över hela landet 
med undantag av fjällområdena (fig. 38).

Kolning hör sannolikt generellt nära samman 
med metallhantverk. Det är framförallt vid proces-
ser av detta slag man har behov av ett mer energi-
rikt bränsle. De äldsta dateringarna av kolningsgro-

A nr Diameter meter

5645 6

5686 3,5

Figur 37. Tjär- kolgropar vid Högmossen.

Figure 37. Remains of tar production or charcoal 
production facilities at Högmossen.
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par indikerar att speciella konstruktioner i avsikt 
att framställa tjära eller kol hör till äldre järnålder 
(Persson 1994:32; Björck & Appelgren 2006:16f.).

Sverige har exporterat järn sedan medeltiden. 
Under 1500–talet ökade metallproduktionen 
samtidigt som kvaliteten förbättrades. Det stora 
språnget i utvecklingen sker dock under 1600–ta-
let. Exporten vid mitten av 1500–talet har upp-
skattats till ca 4000 ton järn per år, vid sekelskiftet 

år 1700 hade den åttafaldigats till omkring 30000 
ton per år. Vid mitten av 1700-talet förbjuder 
emellertid parlamentet ytterligare expansion av 
stångjärnsproduktionen. Åsikten framfördes att 
en vidare expansion skulle leda till förvirring och 
att skogarna föröddes. Som om detta inte var nog 
menade man att det fanns en direkt konflikt mel-
lan utvecklingen av jordbruket respektive stång-
järnet. Om den senare expanderade skulle den 

Figur 38. Tjärbränning har skett i 
större eller mindre omfattning i nästan 
hela landet. Undantaget är av natur-
liga orsaker fjäll och fjällnära områden 
(Skogsstyrelsen 1992:153).

Figure 38. Tar production have tak-
en place to a larger or smaller scale in 
almost whole of Sweden. The exception 
is, by natural courses, the mountainous 
regions (Skogsstyrelsen 1992:153). 
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förstnämnda verksamheten bli lidande. Grunden 
till denna hållning ligger i att den tillgängliga ar-
betskraften var begränsad. 

Orsakerna till förbudet att ytterligare expan-
dera stångjärnsproduktionen kan emellertid ha 
haft andra orsaker. Det har föreslagits att det kan 
ha handlat om försök att kontrollera priset eller 
brister som härrörde ur marknadens monopolis-
tiska karaktär. En forskare, Per-Arne Karlsson, 
har framfört en intressant teori som indikerar att 
det istället kan ha haft sin orsak i konflikter mel-
lan järnbruken och kolarna ute i skogarna. Grun-
den till dessa konflikter lades under 1600–talet 
när Kronan skapade bergskollegium. Målet med 
kollegiet var att göra resurser och arbetskraft 
tillgängligt för järntillverkning. Den institutio-
nella basen för hur arbetskraft styrdes reglerades 
i bergsordningarna. Systemet blev närmast redist-
ributivt där bergskollegium hade makt över och 
redistribuerade rättigheter såväl som skyldigheter 
till de människor som var verksamma i stångjärn-
sproduktionen. Systemet fungerade så länge män-
niskorna hade den lojala ”bruksmentalitet” som 
systemet krävde. Från omkring 1730-talet verkar 
det dock som att, särskilt kolarna, ändrat attityd 
och inte längre underordnat sig äldre bestämmel-
ser eller sedvana. Man underkände bergskollegi-
ums roll som omfördelare och hävdade sin rätt att 
självständigt disponera kolet. När konkurrensen 
mellan bruken skärptes under första halvan av 
1700–talet ökade produktionskostnaderna genom 
att kolaren kunde sälja till den som betalade bäst 
(Karlsson 1990:114f. 260ff.). De tillfälliga pro-
blem och systemförändringar som skedde påver-
kade emellertid inte den generella tendensen i ett 
längre tidsperspektiv. Framemot 1900–talet hade 
produktionen nästan hundrafaldigats och uppgick 
till några miljoner ton årligen. Bruken utnyttjade 
de norduppländska skogarna hårt och kolvedstill-
gången blev med tiden en begränsande faktor för 
järnframställningen (Hennius m.fl. 2005:48). Den 
produktionsökning som sker under 1900–talet har 
genomförts genom en ökad användning av koks 
och sinter kombinerat med att järnprocesserna 
gjorts mer energieffektiva (Bergström 1947:2f.). 

Skogen var en livsnödvändig resurs för männis-
korna i det förindustriella Sverige. Tvärtemot vad 

man kan tro var det inte i gruvor och bruk som 
största andelen arbete utfördes vid metallfram-
ställningen. Istället var det kolningen samt trans-
porter av malm, ved, kol och järn som utgjorde 
merparten av arbetet. Man kan uppskatta dessa 
moment till fyra femtedelar av det arbete som 
krävdes. För att framställa ett ton järn behövdes 
ungefär fem ton träkol. Under 1700–talet låg mer 
än halva kostnaden för tillverkningen av stångjärn 
på träkolet (Lagerqvist & Lindqvist 1999:68; Car-
dell 2003:203; Hennius m.fl. 2005:48). I gruvor 
och bruk utfördes kanske 20–30 % av det samman-
lagda arbetet med stångjärnet. 

De fem dateringar som gjordes på kolbottnar 
i området kring Högmossen ligger under perio-
den 1620–1890 e.Kr, tyngdpunkten för verksam-
heten verkar vara perioden 1650 till 1800. Dessa 
värden visar stor överensstämmelse med övriga 
daterade kolbottnar inom E4–projektet (Hennius 
m.fl. 2005:85ff, 103f.). Att den stora mängden av 
kolbottnar faller inom nämnda intervall överens-
stämmer med den generella utvecklingen av me-
tallproduktionen under perioden. Att det verkar 
finnas färre under sent 1800–tal kan ha samband 
med att sågverksindustrin ökade sitt behov av trä 
under 1800–talets andra hälft. Detta samtidigt 
som järnindustrin minskade sitt behov av träkol 
i och med att nya framställningsmetoder infördes. 
En del i detta var nämligen att importerat stenkol 
började användas i delar av processerna. 

I ljuset av utförda dateringar ter det sig san-
nolikt att alla skogslämningar vid Högmossen är 
spår efter olika aktiviteter inom ramen för kol-
produktion. Milorna och tjärgroparna kan sägas 
vara kärnan i verksamheten. Kojgrunderna är de 
bostäder som hantverkarna brukade under tiden 
arbetet skedde och forvägarna är de vägar efter 
vilka kol och timmer fraktades. Den tidsperiod 
som indikeras i 14C dateringarna ger också en vink 
om det kulturhistoriska sammanhang till vilket 
aktiviteterna skall knytas. Att dateringarna vid 
Högmossen överlag är relativt tidiga när det gäller 
kolning i resmila antyder att platsen varit attrak-
tiv. Detta är lätt begripligt då den sandiga marken 
är lättgrävd och tillgång till vatten funnits nära i 
sankmarkerna i öster. 
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Figur 39. I Uppland finns eller finns spår efter ett tjugotal bruk, vilket gör landskapet till ett av de brukstätaste i 
landet. De norduppländska bruken är unika i sitt slag och saknar motsvarighet i andra länder.

Figure 39. In Uppland there are or has been traces after approximately twenty ironworks, this makes the landscape 
one of the landscapes with the highest density of works in the whole country. The works in the north of Uppland are 
unique in its kind even in an international perspective.
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Bruksepoken

Lämningarna från kolningen på Högmossen kan 
betraktas som en materiell avspegling av bruks-
epoken. Milorna, kojorna och forvägarna etc. är 
emellertid också en del av en skogens och utmar-
kens hantverkshistoria. I detta perspektiv kan spå-
ren beskrivas som en materiell avspegling av ett 
skede i människors föränderliga men kontinuer-
liga nyttjande av skogens resurser.

Den begynnande industrialisering som bruken 
representerar är en viktig brytningstid i Uppland. 
De flesta bruken i norra Uppland tillkom under 
mitten och slutet av 1600–talet. Bruken har kom-
mit att kallas vallonbruk efter de smeder och 
arbetare, som härstammade från Vallonien i nu-
varande Belgien och som hade en nyckelroll vid 
järnframställningen. Vallonerna värvades till Sve-
rige av framsynta företagsledare, främst Louis De 
Geer, som insåg värdet av deras yrkesskicklighet. 

Under en period av tre decennier, från 1620–talet 
till 1650–talet beräknas 2000–2500 valloner ha in-
vandrat till Sverige och en tredjedel av dessa kom 
till uppländska bruk. 

Brukens lokalisering bestämdes främst av möj-
ligheterna att dämma upp vattendrag som kunde ge 
energi för drift av ugnar och hammare (fig. 39 och 
40). Uppland hade flera fördelar som var viktiga de-
lar i den förändringsprocess som kom att ske under 
främst 1600—talet. Tillgången till alla de för järn-
framställning nödvändiga naturresurserna: malm 
från Dannemora, skogar till träkol och vattenkraft 
till masugnar och smedjor- var god i landskapet. 
Dessa förhållanden gav sammantaget mycket goda 
förutsättningar för den utveckling som kom att ske 
under perioden. Området låg dessutom nära havet 
och utskeppningshamnarna och därmed bra till 
även ur kommunikationshänseende. 

Runt om i Uppland finns det fortfarande större 
och mindre bruk, eller spår efter desamma kvar, 

Figur 40. Utdrag av storskiftes karta 
från 1784 över Västlandsbruk.

Figure 40. Map from the 18th cen-
tury over the Västland ironworks.
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vilket gör landskapet till ett av de brukstätaste i 
landet. En del vallonbruk var stora anläggningar 
som innefattade hela tillverkningsprocessen, andra 
var mindre enheter med kanske bara en masugn. 
De norduppländska bruken är unika i sitt slag och 
saknar motsvarighet i andra länder (fig. 39). På 
bruken smältes malmen till tackjärn i masugnar. 
Tackjärnet smiddes sedan ut till stångjärn i smed-
jor. Stångjärnet var ett högvärdigt halvfabrikat 
som senare bearbetades vidare till färdiga varor 
av kunden. Processerna krävde stora mängder kol 
och förklarar därmed den stora mängd kolbottnar 
som idag starkt präglar fornlämningsmiljön i de 
norduppländska skogarna. 

Vallonsmidet pågick i regionen från tidigt 
1600–tal till en bit in på 1900–talet. Stångjärnet 
från vallonbruken var under lång tid världsledan-
de i kvalitet, och en stor del av produktionen gick 
på export, främst till England. I de norra delarna 
av landskapet skapades därav stora förmögenheter 
och välplanerade, stadsliknande samhällen växte 
upp på 1600– och 1700–talen. Herrgårdarna ri-
tades av landets då ledande arkitekter och försågs 
med praktfull inredning och dyrbara konstverk av 
berömda målare. Bruken var långt mer än bara en 
arbetsplats. De var snarare kompletta livsmiljöer 
där många människor arbetade och levde hela sina 
liv. Arbetsförhållandena var hårda, men bruksled-
ningen tog även ett långtgående socialt ansvar. 

Det finns flera tänkbara bruk i närområdet, t.ex. 
Älvkarleö, Söderfors, Karlholm, Västland eller 
Strömsberg, för vilka kolet från Högmossen kan 
ha varit ämnat. Även om det inte med säkerhet 
kan avgöras vilka mottagarna för produktionen på 
Högmossen var, är något av nämnda bruk en kva-
lificerad gissning.

Stormaktstid, järn och rikedom

Vallonbruken är en dramatisk historia med storpo-
litiska beröringspunkter som har starka samband 
med det stormaktstida Sveriges ekonomiska och 
industriella utveckling. Malmen från Dannemora 
gruvor och stångjärnet från vallonbruken var un-
der lång tid kärnan i svensk ekonomi. Utveckling-
en drevs av mycket medvetna och statsunderstödda 
satsningar där drivkrafterna i grunden var ekono-
miska men också handlade om det stormaktstida 
Sveriges ambitioner på en europeisk arena. Detta 
framgår t.ex. genom den direkta koppling som 
finns mellan anläggandet av Söderfors ankarham-
rar och den samtida uppbyggnaden av flottan eller 
det dramatiska försvaret av Älvkarleö– och Söder-
forsbruk genom anläggandet av förskansningar 
inför rysshärjningarna 1719. Dessa härjningar kom 
att lägga flera andra bruk, t.ex. Karlholm, Västland 
och Forsmark, i aska vid denna tid. 

Ett sätt att ge en bild av bruksutvecklingen och 

Figur 41. Vy över Strömsbergsbruk år 
1763. I bakgrunden syns masugnen (till 
vänster) och flera andra byggnader bl.a. 
en smedja (Karlsson 1990:111).

Figure 41. View over Strömsbergs-
bruk in the year 1763. In the back-
ground we can see the blast furnace (to 
the left) and several other buildings 
including a smithy.



82 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

det kulturhistoriska sammanhanget för lämning-
arna vid Högmossen kan därför vara att kort pre-
sentera de närliggande bruk som sannolikt varit 
mottagare av produktionen. En sådan presen-
tation ger en introduktion till perioden och vi-
sar också den månghundraåriga kontinuitet som 
dessa representerar från begynnelsen under första 
halvan av 1600–talet fram till dagens specialstål 
vid Söderfors.

Västland
Västlandsbruk ligger vid nedre delen av Tämnare-
ån, uppströms relativt till Karlholm. Ett kronobruk 

grundades i Västland 1612. Det utarrenderades på 
1630–talet till en Welam Vervier som år 1647 köpte 
bruket och härefter gjorde det till ett av Upplands 
största. Bruket brändes 1719 men återuppbyggdes. 
Stångjärnssmide bedrevs under olika perioder. 
Fram till 1870 var masugnsdriften viktigast. Bru-
ken var individuella men omfattade i de flesta fall 
samma funktioner och blev därför ofta tämligen 
lika. De bestod ofta av en bruksgata med kringlig-
gande bostäder, en herrgård, masugn och smedjor 
(fig. 40). Om man bortser från den individuella 
variation som beror på lokal topografi och att t.ex. 
verksamheten tagit olika riktning på olika bruk ger 

Figur 42. Foto över Fallet i Älvkarleby i vår tid (jfr. med Dahlberg introduktionsbild för kapitlet). Vattenkraft var 
en viktig lokaliseringsfaktor vid anläggandet av bruken och i detta avseende var Älvkarleö ett välplacerat bruk (foto: 
Niclas Björck).

Figure 42. Photograph over the waterfall in Älvkarleby today (compare it with Dahlberg above). Waterpower was 
an important factor in the construction of works and in this respect Älvkarleby were a well placed works (photo: Niclas 
Björck).
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storskifteskartan över Västland från år 1784 en god 
bild av hur bruken ofta var uppbyggda.

Strömsberg
Järnbruket Strömsberg anlades 1643—45 vid Dor-
karby ström i Tämnarån av samme Welam Ver-
vier. Alltsedan denne år 1647 förvärvade Västlands 
bruk har dessa haft gemensam ägare. På bruken 
tillverkades bl.a. muskötplåtar till gevärsfaktoriet 

i Söderhamn samt stångjärn som utskeppades via 
lastageplatsen i Snatrabodarna. 

År 1734 förvärvade Charles De Geer på Löv-
sta de fyra bruken Strömsberg, Västland, Hille-
bola och Ullfors. De Geer lät 1757–58 uppföra en 
ny herrgård vid Strömsberg som änkesäte för sin 
maka Charlotta Catharina Ribbing. 

Strömsberg är unikt i det att alla de viktiga 
byggnaderna fortfarande finns kvar. Här finns 

Figur 43. Söderfors bruk år 1772. 
Hyttan syns till vänster i bilden och 
jämte detta herrgården och bruksga-
tan. Claes Grill (fig. 44) som vid tiden 
ägde bruket har låtit sätta upp en vind-
flöjel i form av den Grillska tranan på 
herrgården (Karlsson 1990:104).

Figure 43. Söderfors works 1772. 
The smelting house are visible in the 
left of the picture as well as the man-
sion and the works. Claes Grill (fig. 
44) who during this time owned the 
works put up a weather vane in the 
form of the heraldic crane, a symbol for 
the Grill family (Karlsson 1990:104).

Figur 44. Claes Grill (1705-1767) var en av de män 
som styrde över bruk i Uppland. Han hade ett förflutet 
som direktör i svenska Ostindiska kompaniet innan han 
blev bruksägare i Uppland (Karlsson 1990:104). Claes 
Grill blev bruksägare vid en tid då mycket förändrades i 
relationen mellan arbetare, kolare och ägare. Det verkar 
emellertid som att han hör till de som klarade omställ-
ningarna bra (se nedan).

Figure 44. Claes Grill (1705-1767) was one of the 
men who governed works in Uppland. In his past he was 
a director of the Swedish East India Company before he 
became a works owner in Uppland (Karlsson 1990:104). 
Claes Grill became works owner in a time when a lot 
were changing between the worker, charcoal producer 
and owner. It seems that he was one of those that handled 
the changeover well (se below).
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masugnsbyggnad och smedja, rostugn och t.ex. 
kolhuset dit forbönderna levererade sitt kol (se 
t.ex. Malmberg 1917).

Älvkarleö
Järnbruket i Älvkarleö går tillbaka till år 1659 då 
bergmästaren Claes Depken, handelsmannen Da-
vid Leijel och dennes bröder grundade bruken i 
Harnäs och Älvkarleö. På 1670–talet utarbetade 
Depken en metod att med hjälp av vattenhamrar 
utsmida ankare, vilket förut gjorts för hand med 
tunga släggor. För detta adlades han och antog 
namnet Anckarström, ett namn vilket över 120 år 
senare vann ryktbarhet i helt andra sammanhang. 
Han tilldelades samtidigt strömmen i Söderfors för 
anläggande av ett ankarbruk. Älvkarleö undgick 
att förstöras 1719, eftersom ryssarna inte kunde 
bryta igenom de förskansningar som bruksfolket 
byggt. Lämningar finns kvar i form av sicksack–
formiga löpgravar med uppkastade vallar. 

Masugnen i Älvkarleö brann 1726 och bruket tog 
därefter sitt tackjärn från hyttön. Vid 1700–talets 
mitt byggdes två mindre smedjor i Älvkarleö. I den 
ena uppsattes en knipp– och spikhammare, den 
andra användes för klensmide. Ett stålverk hade 
anlagts 1767 för tillverkning av brännstål, men 
detta lades ned på 1880–talet. Bruken i Älvkarleö 
och Harnäs förvaltades av släkten Leijel till 1772 då 
de såldes till grosshandlaren Thomas Tottie som lät 
uppföra en ny herrgård (se t.ex. Sandén 1923). 

Söderfors

Namnet syftar på läget vid Dalälven söder om 
Jörsön. Ett av de få bruk i Uppland som har en 
ännu fungerande järnindustri med tillverkning 
av snabbstål. I förhållande till övriga uppländska 
järnbruk startade verksamheten i Söderfors sent. 
Bruket fick inte sina privilegier förrän 1676. Sö-
derfors anlades under svenska flottans olycksår, 
1676, vid Dalälvens nedre lopp av bergsmästaren 
Claes Depken, sedermera adlad Anckarström. Han 
var en framgångsrik man inom järnhanteringen i 
Gästrikland och norra Uppland. Under detta år 
förlorade svenska flottan flera av sina bästa regal-
skepp vid slaget vid Ölands södra udde (Kronan, 
Svärdet) och vid Dalarö (Riksäpplet). Söderfors 
bruk var specialiserat på tillverkning av ankare 
och hade en roll i den nödvändiga upprustningen 
av flottan. Söderfors hade god tillgång till vatten-
kraft, men genom den sena grundläggningen, be-
gränsningarna i tillverkningens inriktning och det 
ganska långa avståndet till gruvorna i Dannemora, 
hade bruket stora problem i början. För att säkra 
brukets bestånd även i fredstid beviljades Söderfors 
senare rätt att också tillverka stångjärn. De första 
industribyggnaderna, hytta och ankarsmedja, an-
lades vid strömmen mellan Jörsön och Holmen

På 1680–talet övergick Söderfors till släkten 
Leijoncrona. Herrgården uppfördes omkring 
1690 men ombyggdes i rokokostil vid 1700–ta-

Figur 45. Smedjor och masugnar hade stora 
likheter i alla bruk. Interiör från en Val-
lonsmedja, till höger vid smältarehärden håller 
en smed på att maka träkolen närmare gösens 
spets för att höja temperaturen och till vänster 
syns räckarehärden och räckarehammaren. I 
förgrunden går en kolpojke som bär in ännu en 
korg med kol (målning P. Hillerström) (Karls-
son 1990:54).

Figure 45. Installations were fairly similar 
in all ironworks. Interior from a Vallon smithy, 
to the right at the hearth a smithy are mov-
ing the charcoals closer to the iron to raise the 
temperature. In the foreground we can see a boy 
carrying in another basket of charcoal (paint-
ing: P. Hillerström) (Karlsson 1990:54).
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lets mitt under Carl Hårlemans ledning. År 1748 
inköptes det av handelshuset Grill och två år se-
nare blev direktören i Ostindiska kompaniet Claes 
Grill ensam ägare till Söderfors och då inleddes 
en framgångsrik era i brukets historia. Möjligen 
ritade arkitekten Carl Hårleman den plan som 
vid denna tid upprättades för bruket. Denna plan 
för Söderfors kom emellertid aldrig att i alla av-
seenden förverkligas. Söderfors stannade i den 
Grillska släkten fram till 1907. Intill herrgården 
lät Adolf Ulric Grill 1786 uppföra en byggnad för 
sitt berömda naturaliekabinett med bl. a. mer än 
600 uppstoppade fåglar från hela världen. År 1784 
påbörjades anläggandet av en sk. engelsk park, 
anlagd med naturen som förebild av Adolf Ulric 
Grill, som inspirerats till anläggningen under sina 
Englandsresor. 

Andra hälften av 1800-talet var kärva tider för 
många järnbruk. Söderfors var dock ett undantag 
och expanderade med fortsatt utbyggnad. Än idag 
är Söderfors helt präglat av järnhanteringen, nu 
genom stålframställning i moderna industribygg-
nader i direkt anslutning till den ursprungliga 
bruksmiljön (se t.ex. Sjöberg 1956, 1984). 

Karlholm

Bruket Karlholm ligger vid Tämnareåns utflöde i 
Östersjön. Efter rysshärjningarna 1719 utarmade 
återuppbyggnaden av Karlholmsbruk skogen kring 
Lövsta. Koltillgången minskade så att bara en av 
de två masugnarna kunde nyttjas. Charles De Geer 
inköpte därför 1725 två säterier ca 20 km nordväst 
om Lövsta. 1727–28 påbörjades bruksbygget vid 
Lillån, Tämnaråns ena förgrening. En av Lövstas 
masugnar flyttades dit. Herrgårds– och kontors-
byggnader samt arbetarbostäder uppfördes. Bru-
ket fick namnet Carlholm efter grundaren. 

År 1735 flyttades Hillebola stångjärnshammare 
dit. Karlholms brukskapell av trä med säteritak 
stod färdigt samtidigt som vallonsmedjan startade 
1736. Vallonsmedjan ersattes av en hammare för 
plåt och knippjärnsmide 1748 men kapellet finns 
ännu kvar. Hammaren brann året därpå och en-
dast plåtverket återuppbyggdes. En ny masugn 
togs i bruk 1767. Tackjärn och plåtar tillverkades. 
Plåtsmidet ersattes 1808 av stångjärnssmide. Val-
lonsmidet övergavs 1879 för lanchashiresmide. 
Verksamheten utökades 1910 med ett sågverk, en 

Figur 46. Milkolning är en verksam-
het som är relativt väl och detaljerat 
beskriven. Detta gäller åtminstone de 
senare skedena i teknikutvecklingen, 
d.v.s. främst 1900-talets utveckling. På 
bilden ser vi en skorstensmila, en typ som 
introduceras först år 1933, som just håller 
på att tändas (Bergström 1947:49).

Figure 46. Charcoal producing is an 
activity that is well documented. This 
at least goes for the latter part of the 
technological development, which is to 
say mainly the twentieth century. In the 
picture we see a chimney equipped char-
coal production facility being lit, a type 
that are introduced first in the year 1933 
(Bergström 1947:49). 
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verksamhet som har samband med den expansion 
av virkesindustrin som sker under sista halvan av 
1800–talet (se t.ex. Molin 1950). 

Kolning i resmila

Träkol är resultatet av att trä upphettas eller bränns 
med begränsad tillgång på syre. Processen är ke-
miskt sett en destillation där tjära och gas bortgår. 
Energivärdet i kol är högre än i trä och materia-
let är därför att föredra i energikrävande proces-

ser som framställning eller bearbetning av metall. 
Tekniken med kolning i resmilor anses ha introdu-
cerats i Sverige under andra hälften av 1500–talet 
av smeder inflyttade från Tyskland eller Vallonien. 
Vår kunskap om kolningshantverket med denna 
metod är relativt detaljerad därför att framställning 
av kol i resmilor utfördes långt in på 1900–talet. 
Tillvägagångsättet finns därför beskrivet i skrift-
liga källor, t.ex. Hilding Bergströms ”Handbok för 
Kolare” som utkom i flera upplagor under första 
hälften av 1900–talet (1935, 1941, 1947). 

Figur 47. Det största samman-
hängande området i landet som med 
rika spår av milkolning börjar i norra 
Uppland och fortsätter över mot Värm-
land (Skogsstyrelsen 1992:150). Det 
finns en slående överensstämmelse med 
stångjärnsbrukens omland under t.ex. 
1760-talet (se Karlsson 1990:17).

Figure 47. The largest part in the 
country with rich traces of charcoal 
production starts in northern Uppland 
and continues over towards Värmland 
(Skogsstyrelsen 1992:150). There is a 
striking correspondence with the area 
for ironworks during the 1760´s (Karls-
son 1990:17). 



87arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Ovan, i beskrivningen av bruken, framgick var 
den rikedom hamnade som genom den för stor-
makten Sverige så viktiga järnframställningen 
ackumulerade. Järnframställningen vid bruken 
hade dock enorma behov av träkol. En medelstor 
masugn behövde ca 5000 m3 kol per år (Nilsson 
1990). Med hjälp av ett sådant riktvärde kan an-
taganden om verksamhetens omfattning göras, 
om än endast för att ge en grov uppskattning av 
denna. Det finns dock svårigheter att uppskatta 
mängden kol som man fick från en mila och däri-
genom finns också stora svårigheter att bedöma 
kolningsarbetets omfattning. Om t.ex. veden är 
fuktig så erfordras vid kolningen stora mängder 
värme för dess torkning. Då denna värme erhålls 
genom förbränning av ved blir kolutbytet mindre. 
Mängden kol från milorna har varierat beroende 
på ett stort antal faktorer såsom milans diame-
ter, träråvarans karaktär, milbottens beskaffen-
het, milans uppbyggnad och skötsel, bränningens 
förlopp och t.ex. hur milan släcks och hur kolet 
hanteras. Till ovan nämnda variabler kan också 
läggas yttre omständigheter som var omöjliga att 
påverka, t.ex. temperatur, vind, nederbörd (Berg-
ström 1947:19). Sannolikt kunde en normal mila 
ge ungefär 50–150 m3 kol (Hennius m.fl. 2005:98). 
Detta gör att uppskattningsvis närmare 1000 mil-
bränningar behövdes varje år under bruksepoken. 

Då en kolbotten kunde användas, och med fördel 
användes, flera gånger kan emellertid den samlade 
mängden kolbottnar vara mindre men som fram-
går av räkneexemplet kan mängden ändå förvän-
tas vara mycket stor.

Kolning i milor har utförts i stora delar av landet 
men särskilt påtaglig är mängden ändå i de gamla 
bergslagsbygderna i Uppland, Närke, Västman-
land, Gästrikland, Dalarna och över mot Värm-
land (fig. 47).

Under 1800–talet verkar milkolningen påver-
kas av att den framväxande sågverksindustrin 
konkurrerar om virkesresurserna, samtidigt som 
bruken utvecklade nya processer och stenkol blev 
ett alternativ till träkol. Undersökningarna som 
gjordes för E4:an antyder att milor med kringlig-
gande gropar är en typ som byggts utan rost. Om 
milan byggdes utan rost måste en dränering av 
milan ske och möjligen kan de gropar som finns 
omkring äldre milor ha med detta behov av drä-
nering att göra. Detta är en teknik som vid mitten 
av 1800–talet verkar överges till förmån för milor 
med rost. Denna förändring av milorna beror san-
nolikt på att rosten gör att kolning av klenare virke 
underlättas. Förändringen sammanfaller i tid med 
att konkurrensen med sågverken om trä ökade. 
Det ter sig rimligt att detta skulle kunna vara ett 
incitament till att det blir intressant att effektivt 

Figur 48. Foto av en mila under 
konstruktion, ved kapas och reses 
efterhand i allt vidare cirklar på 
kolbottnen. När en fin kulle åstadkom-
mits risas den och sedan täcks alltihop 
med stybb.

Figure 48. A picture of a charcoal 
production facility under construction, 
wood are being cut and are raised up in 
wider and wider circles. When a nice 
hill is created, everything is covered in 
twigs and then charcoal dust. 
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kunna kola klenare virke vid denna tid. När sågver-
ken hade stora behov av virke är det sannolikt att 
man till kolved i ökande grad använt sådant som 
blev över. Detta styrks i skriftliga källor där det 
framhålls att till kolved används ofta sådant som 
kvarblivit vid avverkning eller gallring (Bergström 
1947:4). Antagligen finns därför ett samband mel-
lan den ökande konkurrensen om grövre virke och 
införandet av rostar under 1800–talet (jfr. Hennius 
2005:106f.).

Kolarens hantverk

Att iordningställa en ny kolbotten var tids– och 
arbetskrävande. Platsen valdes med omsorg, man 
föredrog ett skyddat läge med fast och torr jord-
mån. Det var också positivt om vatten fanns nära. 
Kolbotten planerades noggrant, stubbar och ste-
nar togs bort och håligheter fylldes igen. Vanligen 
bedrevs därför platskolning där man kolade på 
samma botten år efter år. När man kolade flera 

gånger på samma botten bevarade man den 
brandskorpa som bildades, eftersom denna gjorde 
botten fast och tät. Ofta brändes flera kolmilor 
samtidigt och dessa sköttes av en eller flera kolare 
i samarbete. 

I varje kolningsområde fanns en kolbotten som 
kallades kojbotten (Sälle & Örtenblad 1992:369). 
Vid denna fanns en enkel bostad som gav vind-
skydd, värme och möjlighet till matlagning. Ko-
jorna verkar ha haft varierande utformning och 
den typ som fanns vid Högmossen är inget undan-
tag i detta avseende.

Lämkojor eller gapskjul är variationer med 
ursprung i smak, lokaltradition, teknologi eller 
behov (t.ex. årstidsvariation). Att sådana varia-
tioner är att förvänta framgår ifrån både littera-
turen och utförda undersökningar (jfr. Bergström 
1941:94ff. 1947:132ff; Björck 1996a:bilaga 3; Lo-
rén 1999:40ff; Hennius m.fl. 2005:50, 108).

Det har tidigare utförts arkeologiska undersök-
ningar av kolarkojor, bl.a. fyra kojor i Nordupp-

Figur 49. Kolarekojor såsom de beskrevs av Hilding Bergström år 1947. Det är emellertid sannolikt att utform-
ningen av dessa enkla bostäder har varierat stort, över tid, regionalt och kanske också funktionellt i relation till årstid 
(Bergström 1947:135).

Figure 49. Huts for the charcoal workers as they are described by Hilding Bergström 1947. It is probable that the 
design of these simple dwellings have varied a lot over time and place and maybe also season (Bergström 1947:135). 
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land (Åstrand 1995; Holm 1996) och en i Hälsing-
land (Björck 1996a). Andra kojor av detta slag har 
också undersökts (Welinder 1992; Lorén 1999; 
Hennius m.fl. 2005). Storleken på de undersökta 
lämningarna varierar men är vanligen 3–4 x 3–5 
meter stora. 

Undersökningarna på denna typ av lämningar 
längs E4:an visade att kolarkojor framförallt på-
träffades vid kolbottnar med vallar medan kol-
bottnar med gropar ofta saknar kojor. Då det finns 
en tendens att milor med kringliggande gropar är 
äldre än de med vall indikerar detta att alla kända 
kojor hör till yngre milor, och frågan om var ko-
larna bodde under brukens blomstringstid instäl-
ler sig. Kanske finns svaret på denna fråga bland 
lämningarna på Högmossen. Här påträffades en 
liten, tämligen otydlig husgrund och möjligen är 
detta spåren av en äldre typ av kolarkoja. Läm-

ningen var mycket svår att se, den bestod av en 
liten stenram och ett litet spisröse (Hennius m.fl. 
2005:109). Möjligen kan det vara så att de äldre 
haft en utformning som gör att dessa är svårare 
att se.

I det följande skall tillvägagångsättet vid kolning i 
mila beskrivas. Nedan (fig. 50) finns en principskiss 
som gör det lättare att följa med i beskrivningen. 

När det var dags för kolning hämtades den torra 
kolveden från torkplatsen. Den fraktades till mil-
platsen med en hästdragen kälke med oskodda 
medar. När veden transporterats till milplatsen 
började arbetet med milan. Först sattes en sta-
dig kolvedklamp lodrätt i bottnens mitt. Denna 
stock - ”bordstaken” eller ”kungen” - stöttades av 
bordstaksben. Härefter började inresningen med 
några varv av klen, rak och torr ved varigenom en 
tändtrumma bildades. Den mest svårkolade veden 

Figur 50. Principskiss av en mila. I bilden presenteras namn på konstruktioner och delar av processen som syftar 
till att göra beskrivningarna mer lättillgängliga. Bilden har gjorts efter förlagor från Hilding Bergström (1947) och 
Skogsstyrelsens Kulturmiljövård i skogen (1992) (digital bearbetning Niclas Björck).

Figure 50. A sketch of a common charcoal production facility. In the picture are names of constructions and parts of 
the process presented to make the descriptions more easily accessible. The picture is produced after an original by Hilding 
Bergström (1947) and the book from Skogsstyrelsen called Kulturmiljövård I skogen (1992) (digital work Niclas Björck).
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restes normalt närmast centrum och sedan restes 
resterande kolved i allt vidare cirklar. Inresningen 
underlättades om veden sorteras i klenare dimen-
sioner för sig, medel och grövre för sig. Kolveden 
ställdes med grovändan nedåt, varigenom lutning-
en ökas, ju längre ut från centrum man kommer. 
För att ytterligare öka vedens lutning inåt kunde 
här och där resas kortare kolvedbitar. Det var vik-
tigt att milan blev tätt packad och välformad. Om 
inte så kunde oönskade bränder uppstå eller milan 
i värsta fall vrida sig. Sedan milan blivit färdigrest 
gjordes den jämn och håligheter täpptes till med 
hjälp av såg och yxa. Detta motverkade oönska-
de bränder eller att stybb rasade ned i milan eller 
tändtrumman. För att förhindra att täckmaterialet 
rasade ned i milan kunde det läggas en täckning av 
granris, halm eller torv närmast milveden. 

Efter ris– och torvningen påskottades ytterbe-
täckningen till en tjocklek av ca 2 dm och till den-
na yttre miltäckning användes lerblandad sand el-
ler jord. När materialet använts några gånger blev 
det stybb, d.v.s. materialet blev bemängt med tjära 
och kolpartiklar. Stybben skulle helst vara lerblan-
dad, för mycket sand i jorden gjorde att den inte 
band ihop lika bra. 

När milan var färdig tändes den genom att glö-
dande kol skyfflades ned i den centralt belägna sk. 
tändtrumman. Det var viktigt att glöden kom ända 

ned till milans botten. För att styra kolningsförlop-
pet underhölls täcklagret över milan och runt denna 
upptogs fotrymlingar för att reglera syretillförseln. 
Tändningen skulle helst ske vid lugnt väder. 

Efterhand fylldes det på med ytterligare ved i 
trumman eftersom det var viktigt att elden redan 
från början fick ordentligt fäste. Om elden var för 
häftig slogs fotrymningarna igen vid vedfyllning-
arna. Om elden inte var tillräckligt kraftig kunde 
man låta tändtrumman stå öppen en stund. 

När en sammanhängande kolningszon bildats 
genom vedpåfyllningarna i tändtrumman tog 
man med milspettet upp ett antal rökhål. Kol-
ningen spred sig sedan koncentriskt mot sidorna. 
För att uppnå ett gott resultat av kolningen ef-
tersträvades att kolningszonen med lämplig has-
tighet växte från tändtrumman utåt mot milans 
sidor. Detta åstadkommes genom rätt reglering 
av fotrymningar och rökhål samt genom klubb-
ning och tätning av den kolade delen av milan.  
När kolningen pågått ett antal timmar kommer 
så småningom den avgående röken (rökhålen) att 
övergå från gråvit till blåaktig färg. Det antyder att 
kolningszonen befinner sig i närheten av rökhålen 
och dessa flyttades då längre ut. Det var en viktig 
del av hantverket att se till att rökhålen fanns på 
rätt ställe hela tiden under kolningen. 

Det som sker i milan när kolaren arbetar för att 

Figur 51. Forbönder och forkar-
lar ombesörjde frakten av kol från 
kolningsplatsen till ett bruk eller en om-
lastningsplats. Frakten skedde vanligen 
i en kolryss dragen av häst (Bergström 
1947:84).

Figure 51. Transportation of the 
charcoal to an ironworks or a place 
were it was shifted over to another 
transport were usually made by local 
farmers. The transportation were 
mainly made in a specially made sled 
(kolryss) drawn by a horse (Bergström 
1947:84). 
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med stybb och fotrymlingar reglera förbränningen 
är att varma och syrefattiga gaser stiger uppåt i mi-
lan och passerar genom övre delen av kolningszo-
nen - torrdestillationszonen - och upphettar veden 
där till kolning. Gaserna lämnar milan efter att ha 
avlämnat sin torkningsvärme till den närmast ut-
anför kolningszonen befintliga veden, som då bör-
jar torka. Det vatten som drivs ur veden följer med 
den avgående gasen i form av vattenånga. Då den-
na vattenånga träffar kallare ved kondenseras den 
till vatten, milan svettas. Den avgående milgasen 
blir i detta skede brännbar (gengas). Detta innebär 
att det normalt under de första två till tre dygnen 
inträffade en slagning. Slagningen (gasexplosioner 
i milan) kan vara så kraftiga att mindre eller större 
delar av stybbtäcket kastas av. Om täcklagret ska-
dades måste kolaren vara uppmärksam och repa-
rera detta annars kunde hela milan förfaras av eld. 
Underhållet bestod mest i att vid behov skyffla upp 
mer stybb och i att kontinuerligt packa milan med 
kolarklubban. Kolningsprocessen fortgick 15—20 
dygn för en normalstor mila och under denna pe-
riod kunde flera slagningar ske. 

När milan kolat färdigt revs den. Rivningen 
skedde oftast skiktvis med kolkrok, och kolet sam-
las sedan ihop med harkor. Det förekommer i be-
skrivningar flera olika metoder med uppläggning i 
ringar, övertäckning, vattendämning eller ett helt 
manuellt förfarande. Om kolved som inte kolats 
påträffades samlades denna upp och efterkolades i 
en mindre mila, en sk. kalv (Bergström 1941:49). 
Efter rivningen täcktes kolet och ofta låg det un-
der en period av en eller ett par månader övertäckt 
på kolningsplatsen. Om, som ofta var fallet, brän-
ningen var färdig strax före jul skedde frakten till 
bruket under början av påföljande år. 

Kolarens vardag och  
levnadsomständigheter
I det följande skall kolningshantverket, hur detta 
organiserades och vem det var som utförde arbetet 
diskuteras. 

Arbetet med att framställa träkol genomsyrade 
många människors vardag. Kolningen var en cen-
tral del av Nordupplands ekonomi från mitten av 
1600–talet fram till mitten av 1800–talet. Träkol-

ningen gav sysselsättning åt ett stort antal små-
bönder som hade svårt att klara sig på vad deras 
jordbruk gav. För dessa människor var kolveds-
huggning, körning och kolning en viktig bisyssla 
under de tider av året då andra arbetstillfällen 
saknades (Bergström 1947:1). Som nämndes ovan 
utfördes antagligen majoriteten av arbetet i sko-
garna och inte på bruken där makten och de stora 
vinsterna ansamlades. Istället utfördes majorite-
ten av det hårda arbete som var en förutsättning 
för brukens storskaliga järnframställning av for-
bönderna och kolarna ute i skogarna. 

Under uppbyggnaden av stångjärnssmidets ar-
betsorganisation baserades denna på tribut, dels i 
form av ränte- och dels i form av skattekol. Det 
fanns också ett alternativ i form av en administre-
rad, kontrollerad handel (kolprivilegier, koltaxor, 
skråorganisation) som reglerades av bergsadmi-
nistration. Detta ledde till en tvingande omför-
delning av arbetskraft till bruken och fungerade 
så länge bergsadministrations auktoritet som 
centrum i bruksregionen bestod. Med början 
omkring 1730 minskade bergsadministrationens 
möjligheter att utöva sin tidigare roll och istället 
blev överenskommelser mellan bruk och bönder 
vanligare. I detta läge blev det svårare att utöka 
”tvånget” i relationen till kolbönderna. Till exem-
pel kunde ”ränterelationerna” inte utökas till nya 
hemman. Istället ökade betydelsen av rent ekono-
miska drivkrafter som påtryckningsmedel (Karls-
son 1990:254ff.). 

I skogsområdena betalade således bönder ibland 
skatt i form av kol. Vid bruken fanns personer an-
ställda som var specialiserade kolare och kolade på 
brukets egna skogsegendomar. Ett betydligt vanli-
gare arrangemang var dock att bruken lät rekryte-
ra arrendebönder och torpare som i sina kontrakt 
ålades att leverera en bestämd mängd kol varje år. 
Om kol utöver den fastslagna mängden produ-
cerades köpte bruken detta överskott av arrende-
bonden (Hildebrand 1987:77). Även självägande 
bönder levererade kol till bruket, och kallades då 
kolbönder. Det fanns också personer som specia-
liserade sig på att transportera kolet, dessa kalla-
des körare eller forkarlar/forbönder (fig.51). Vid 
Högmossen fanns flera forvägar som hör till den 
infrastruktur efter vilket kolet antagligen forsla-



92 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

des. Topografin har i hög grad styrt och begränsat 
riktningen på dessa transportvägar lokalt. Under 
bruksepoken har denna typ av forvägar sannolikt 
gått kors och tvärs genom Nordupplands skogar. 

Behovet av kol var stort under bruksepoken och 
det finns uppgifter om tidvis kraftig kolbrist i Upp-
land under 1700–talet. Den lokala bristen har ib-
land tvingat fram längre transporter (Appelqvist 
1980; Sjöberg 1996:70ff.). Flera förhållanden talar 
emellertid för att målet för transporterna i normal-
fallet bör ha legat i närområdet. Det sköra kolet 
skakade lätt sönder vid frakt genom skogsmarker-
na. Detta gjorde att kolningen gärna lokaliserades 
så att både närhet till vedråvara och avlämnings-
plats uppnåddes. Avlämningsplatsen skulle helst 
inte vara mer än en eller ett par mil från kolnings-
platsen. Transporterna utfördes vanligtvis av jord-
brukare från trakten i sk. kolryssar dragna av häst 
(fig. 51). Transporterna gick antingen direkt till 
järnbruken eller vid den tid och i de områden där 

detta var möjligt till omlastningsplatser vid järnvä-
gen för vidare transport till mer avlägsna bruk. Då 
kolet for illa av att fraktas långt är det sannolikt att 
vägarna på Högmossen ledde till något av de när-
belägna bruk som presenterades ovan, d.v.s. bru-
ken i Älvkarleö, Västland, Karlholm, Strömsberg 
eller Söderfors. Vid mottagningsstationerna fanns 
kontrollanter som mätte upp kolmängden som le-
vererades. I källmaterial finns indikationer på att 
det ibland kunde bli dispyter om hur mycket kol 
som ryssen (fig. 51) innehöll. Även om den var helt 
full vid avfärd så kunde kolet ha sjunkit ihop under 
frakten och mängden vara mindre vid ankomsten. 
Då kol betalades efter volym ledde detta ibland till 
konflikter. 

Det är svårt att beräkna hur mycket arbete en 
milkolning egentligen representerar men upp-
skattningsvis innebar en kolning, från vedhugg-
ning till leverans, ca 90 dagars arbete.

Milkolningen kan sägas vara slutfasen på en lång 

Figur 52. Kolarens redskap, det var inte bara att gå ut i skogen och börja kola. En mångfald av redskap krävdes och 
ovan redovisas några av de nödvändigaste. Till dessa bör dock läggas yxa, såg och kniv (Bergström 1935, 1947:133).

Figure 52. The tools for the charcoal worker, it wasn’t just to go out in the woods and start making charcoal. A 
multitude of different tools were needed and above we can se but of a fraction of the most essential. To these we should 
add axe, saw and knife (Bergström 1935, 1947:133). 
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arbetsprocess som krävde en årsvis planering. De 
arrendebönder som var ålagda att kola för bruken 
ville oftast ha arbetet färdigt till julen (Eriksson 
1925:110; Hildebrand 1987:85). Att lyckas med 
detta krävde att man under vårvintern högg virke 
som sedan lämnades att torka över sommaren. När 
hösten kom kapades veden i bestämda längder. Hur 
lång veden ska vara är beroende av hur stor mila 
som ska kolas. När det gäller resmilor var längden 
vanligen ca 3 till 4 meter. Den färdigkapade veden 
staplades i en sk. res (Bergström 1947:5ff.). Vir-
ket fick sedan torka och själva kolningen utfördes 
hösten eller våren året därpå (Sjöberg 1996:44). I 
viss mån skedde emellertid kolning året om för att 
produktionen på bruken skulle kunna upprätthål-
las (Isaksson 1996:98). Kolning utfördes som regel 
på hösten. En kolare körde ofta mellan en och fyra 
milor parallellt. Antalet styrdes till stor del av be-
hovet av kol vid järnbruken. 

Kolarens grundläggande utrustning bestod av 
såg och yxa. Ett annat viktigt redskap var en van-
lig spetsspade som bl.a. användes vid iordningstäl-
landet av milbotten, men också vid täckningen 
samt vid det kontinuerliga underhållet av milan. 
Alla dessa var allroundredskap som brukades vid 
lite av varje t.ex. vid iordningställande av kolveden, 
bleckning av träd eller när kolarkojan byggdes eller 
underhölls. Det fanns dock en rad redskap som var 
mer specialiserade för just kolningen. Bland des-
sa kan framhållas en vanlig stege, något högre än 
själva milans totala höjd, som kallades milstege. En 
klubba (milklubba) som användes för att tillklubba 
milan samt att täta stybben. Ett järnspett (mils-
spett), ca 15 mm grovt och 3 m långt, som använ-
des som sond att kontrollera kolningszonens läge. 
Kolkrok, en krok av järn med träskaft som bruka-
des när milan revs samt kolharka, en kratta i järn 
som användes att samla ihop kolet med. Till detta 
kommer kolfatet, en silskopa, som användes när 
det färdiga kolet ska hällas upp på säck och hjälpte 
till att skilja koldammet från kolet (fig. 52). 

Kolning var smutsigt, tungt och ibland farligt. 
Det fanns alltid en risk att kolaren vid klappning 
och underhåll skulle falla in i milans glödheta inre. 
Slagningar kunde inträffa när som helst på dygnet 
vilket gjorde att man måste sova lätt och ständigt 
vara på sin vakt. Att vara kolare innebar en stän-

dig oro för att se arbetsinvesteringen och därmed 
en viktig del av familjens försörjning gå upp i rök. 
Sömnbrist och oro bör ha varit en självklar del av 
kolarens vardag. Man levde primitivt vilket de bo-
städer som ofta finns i anslutning till kolbottnar 
vittnar om. 

Att närma sig kolarens vardag i denna region 
görs kanske bäst genom en skildring från en som 
var med. Sven Appelqvist, född i Tierp 1923, deltog 
i sin ungdom i milkolning och kan berätta om kol-
ningens villkor och vardag i Tierpstrakten. Hans 
berättelse ger perspektiv på villkor som såg likar-
tade ut i alla områden där milkolning skedde; 
”Kolmilan måste hållas under uppsikt i stort 
sett hela dygnet, i varje fall de första dagarna. 
Det blev lite sömn, endast någon timme i taget. 
Milan måste klubbas efterhand som veden för-
kolnades och milan sjönk ihop. Om det gick hål 
i täcklagret som bestod av granris och därefter 
ett tjockt lager stybb började milan brinna. Då 
gällde det att täppa till hålet med ris och stybb 
och sedan klubba. 
En gång blev det dramatiskt. Jag vaknade och 
såg hur det lyste rött genom fönstret. Far hade 
redan gått ut när han hört hur elden sprakade. 
Det hade gått hål på flera håll. Far insåg att 
han inte skulle klara av detta själv och uppma-
nade mig att springa till Gökom och be Edvard 
Jansson om hjälp. Edvard var också kolare men 
körde inte någon mila denna höst. Jag knackade 
på fönstret kl 2 på natten, den erfarne mannen, 
Edvard Jansson, förstod genast allvaret. Oroliga 
för far som arbetade själv med att täta hålen gick 
vi med snabba steg en genväg genom skogen. Det 
hade ju hänt att kolare fallit ner i de heta mi-
lorna och omkommit. Med förenade ansträng-
ningar lyckades de båda erfarna kolarna i sista 
stund få ordning på milan igen. Om en mila 
brann upp var detta en kännbar ekonomisk för-
lust för kolaren. 
När milan efter ungefär tre veckor var genom-
kolad återstod rivningen. För detta arbete erfor-
drades ett tiotal man. Bygdens folk ställde väl-
villigt upp och hjälpte till. Uppgifterna delades 
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upp så att ett par man bryter fram det glödheta 
kolet med hackor, några släcker med vatten som 
andra bär fram från närmsta vattendrag, kär-
nar, kärr eller diken. Ytterligare några mannar 
krattar undan kolet och lägger upp det i en ring 
runt kolbotten. Det hörde till att alla skulle bju-
das på mat och kaffe, så det blev en jobbig dag 
även för mor. Det gällde att bära maten till ko-
jan och ordna plats för tio man i detta trånga 
utrymme. Maten intogs med god aptit av de nu 
helt svarta männen, under det att den ena ro-
liga historien efter den andra berättades”

Appelqvist 1980:20 

Skogslämningarna och  
samhällsutvecklingen
Som framgått ovan verkar det finnas storskaliga 
förändringar i hur utmarkerna och skogen har ut-
nyttjats och dessa har en tydlig koppling till sam-
hällsutvecklingen och förändringar i människors 
behov. Trots att endast begränsade insatser gjorts 
är flertalet av dessa förändringar möjliga att iaktta 
antingen som förändringar i lämningarnas karak-
tär (tjära, kol, virke), mängd över tid eller i för-
ändringar i lämningarnas utformning.

Alltsedan järn blev den viktigaste redskapsme-
tallen så har framställningen skett i skogarna på 
platser där de nödvändiga resurserna varit till-
gängliga. De äldsta spår vi finner är blästplatser 
och spår efter olika typer av kolning, t.ex. grop-
kolning. Denna verksamhet specialiseras och blev 
mer storskalig för att framemot medeltiden ske i 
masugnar vid hyttor. Man kan betrakta bruken 
som en fortsättning på denna utveckling. Järn-
hantverket är en verksamhet som skett kontinu-
erligt om än i, över tiden, tilltagande omfattning. 
Om man ser rumsligt på detta finns dock stora 
regionala variationer i omfattningen. I Uppland 
verkar inte järnframställningen ha varit betydan-
de och istället har skogarna utnyttjats mestadels 
till t.ex. tjärframställning. I närliggande områden 
såsom Gästrikland och Västmanland har dock den 
förhistoriska järnframställningen varit mer omfat-
tande. Det är möjligt att människorna i områdena 
ingått i handels– eller utbytesrelationer och att de 

regionala variationerna kan tolkas som ett utslag 
av en viss regionalspecialisering. 

Att belysa utvecklingen i Uppland görs därför 
bäst genom att se på ett annat hantverk, tjärfram-
ställning, som verkar ha haft relativt stor bety-
delse i Norduppland. Under äldre järnålder verkar 
de spår vi finner efter tjärframställning ha skett 
relativt småskaligt vid de enskilda gårdarna (t.ex. 
Berggren & Hennius 2004:36ff; Björck & Appel-
gren 2006:16ff; Onsten-Molander & Wikborg 
2006:62ff.). Företeelsen kan tolkas främst som 
framställning för husbehov (Hennius m.fl. 2005; 
Björck & Larsson 2007a; Björck & Lindberg ma-
nus). Under yngre järnålder blir tjärframställning-
en mer storskalig och flyttar ut i skogsmarkerna. 
Detta kan tolkas som ett utslag av ökad speciali-
sering. Storskaligheten och specialiseringen kan 
möjligen tolkas som en indikation på en tilltagan-
de hierarkisering av samhället. Framställningen 
sker kanske inte längre enbart för husbehov utan 
för avsalu eller redistribution. Spår från tjärfram-
ställning finns i form av stora gropar med också i 
form av tjärdiken eller dalar. De sistnämnda har 
ibland erhållit dateringar till järnålder. Både gro-
par och dalar verkar fortsätta att utvecklas under 
äldre medeltid. När hyttor och bruk etableras 
verkar tjärframställningen i Svealand till stor del 
upphöra eller åtminstone markant minska i om-
fattning. Sannolikt beror detta på att skogens re-
surser vid denna tid istället behövdes till kolning 
(Fyhrvall 1880; Hennius m.fl. 2005:108). Man kan 
med utgångspunkt i mängdrelationen kolning/
tjärframställning konstatera att det verkar finnas 
en koppling mellan viktiga samhällsförändringar 
och förändringar i hantverkens omfattning och 
karaktär. Det verkar som att bruksepokens nya be-
hov, på ett generellt plan avspeglas i spåren efter 
skogens hantverk.

Milkolningen och verksamheten på bruken kan 
beskrivas som tidigindustriell verksamhet som var 
initierad av ledande grupper i samhället. Behovet 
av såväl arbetskraft som resurser var därför stort 
ända ifrån verksamhetens början. Det fanns i ti-
den starka ekonomiska såväl som nationella in-
citament till att öka produktionen av stångjärn. 
Den lösning de ledande grupperna hade för att 
skapa förutsättningar för produktionsökningen 
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var inrättandet av bergskollegium. Genom den-
na institution skapades under perioden fram till 
1730-talet ett närmast redistrubitivt system med 
tydliga maktrelationer mellan skogshantverkarna 
och bruksägarna. Bergskollegium styrde över ak-
törernas rättigheter och skyldigheter hela tiden i 
syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
bruken att producera järn (jfr. Karlsson 1990; 
Haggrén 2001). Ifrån ca 1730 och framåt under-
mineras systemet genom att olika aktörer, t.ex. 
kolarna gör sig alltmer fria i sin förfoganderätt 
till det man producerat. Detta leder till problem 
och kostnadsökningar för bruken. Även om en del 
bruk får problem så förändras inte verksamheten i 
skogarna av denna process. Kolarna fortsätter att 
producera kol även om de i högre grad blivit fria 
att sälja produkten till högstbjudande. 

Nästa större förändring som kan avläsas i läm-
ningarna i skogarna skedde istället under 1800–ta-
lets första hälft när trä blev råvara för en tillta-
gande virkesexport. Detta skedde parallellt med, 
men sannolikt inte oberoende av, att delar av järn-
framställningsprocessen kunde göras med stenkol. 
Dessa förändringar gjorde att behovet av träkol på 
bruken minskade. En annan förändring som också 
verkar ha skett vid samma tid är att milor förses 
med rost. Att detta sker vid denna tid har säkerli-
gen också samband med konkurrensen om virket. 
Rosten gör att trä av mindre dimensioner kan ko-
las effektivt och gör därigenom att den träråvara 
som sågverken inte var intresserad av, t.ex. gall-
ringsved, kunde nyttjas av kolarna (jfr. Bergström 

1947:2f.). Under 1930— och 1940—talet gjordes 
flera förbättringar av milorna i syfte att göra fram-
ställningen effektivare. Den år 1933 introducerade 
skorstensmilan gjorde att bränningstiden för en 
mila förkortades väsentligt (se fig. 46). År 1948 
förenklade man tändningsproceduren med en 
tändkanal. En förändring som också gjorde att den 
sk. slagningen helt uteblev. 

Trots effektiviseringarna av tekniken hade mil-
kolet svårt att vara ett ekonomiskt alternativ till 
stenkol (sinter och koks). Konkurrensen från al-
ternativen gjorde att kolningen minskar ochatt 
man under loppet av 1950—talet helt upphörde 
med att framställa järn med träkol. De sista de-
cennierna fram till nämnda tidpunkt minskade 
träkolet kontinuerligt i betydelse. Det är i detta 
sammanhang dock intressant att konstatera att 
tillfälliga uppsving i milkolningen sker i samband 
med världskrigen och det faktum att dessa gav 
upphov till importproblem. När dessa skeenden 
betraktas i ljuset av den historiska utvecklingen 
påminner dessa oss om den komplexa verklighet 
som döljer sig bakom de generella iakttagelser vi 
kan göra i arkeologiska källmaterial. Att så många 
skeenden, på olika sätt, är synliga i det arkeologis-
ka materialet och att de mer sentida iakttagelserna 
blir bekräftade i skriftliga källor är intressant. Det 
ger hopp om att likartade skeenden i en avlägsen 
forntid också skall avspeglas och att materialet 
därmed kan ligga till grund för hypoteser kring 
viktiga aspekter på samhällsutvecklingen även un-
der dessa perioder. 
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Kustbyarnas 
tidevarv
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Årtusenden har förflutit sedan människor 
vandrade längs stränderna vid Högmossen, 
men under mossan fanns spåren kvar. Det vi fann var 
bara fragment, en bråkdel, av de föremål och kon-
struktioner som människorna en gång haft. Denna 
bråkdel är emellertid det enda vi vet säkert om ett 
sedan länge svunnet samhälle. Varje fragment kan 
därför vara en viktig pusselbit när vi försöker teckna 
en så komplett bild som möjligt av dessa människor 
och deras värld. Insikten om detta har till stor del styrt 
våra strategiska metodiska val och därmed arbetets 
upplägg. Efterhand som bitarna från Högmossen fallit 
på plats har ett resultat över förväntan framträtt, en 
mångfacetterad bild av människors vardag, hur man 
levde och hanterade döden för över 5500 år sedan.
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e mest omfattande arkeologiska spåren 
vid Högmossen var från den neolitiska 
epoken. Vid denna tid var Högmossen 

en plats i en vidsträckt skärgård i nära anslut-
ning till Dalälvens mynning. I detta kapitel skall 
vi närma oss denna epok i Högmossens historia 
från det stora till det lilla. Inledningsvis skall den 
bygd som växte fram i Dalälvens mynningsområde 
under 4:e årtusendet f.Kr. behandlas. Detta sker 
på två olika nivåer som båda är, på olika sätt, rele-
vanta för att förstå den neolitiska människan och 
det samhälle i vilket hon var delaktig. Den första 
nivån behandlar landskapet och var de neolitiska 
boplatserna fanns och därmed det neolitiska bo-
sättningsmönstret i östra Sverige. I samband med 
detta görs dock också vissa utblickar för att iakt-
tagelserna skall kunna värderas i relation till an-
gränsande områden. Nästa steg är en fördjupning 
kring det direkta närområdet runt Högmossen, 
d.v.s. Dalälvsbygden. Först diskuteras hur en bild 
av bebyggelseutvecklingen kunnat skapas och se-
dan bygdens utveckling i ett långtidsperspektiv, 
d.v.s. de nästan 2000 år då området präglades av 
neolitiska kustboplatser. I nästa steg anläggs ett 
mer synkront perspektiv på bebyggelsen i Dal-
älvsbygden under det skede då människor levde 
vid Högmossen, ett försök att skapa en fördjupad 
förståelse för omgivningen och bebyggelsen i sam-
tiden. Härefter följer några rubriker som syftar till 
att ge en översiktlig bild av boplatsen Högmossen. 
Här behandlas lokalens datering, översiktligt hur 
man valde att organisera sin boplats och till sist 

några aspekter på de fynd som framkom och vad 
dessa kan berätta. Denna introduktion till platsen 
bygger på de resultat som mer detaljrikt presente-
ras i kapitel 5 till 8 och är tänkt att fungera som en 
introduktion till dessa kapitel. 

Det neolitiska landskapet 
och människorna
En aspekt av stor betydelse är att människorna och 
deras val betraktas i ljuset av var vi finner spåren 
efter dem. Att förstå de val som neolitiska män-
niskor gjorde i avseende på vilka näringsstrategier 
man valde, var man valde att bo etc. handlar till 
stor del om att se människorna i sitt landskap. Det 
kan inte nog framhållas att östra Sverige under 
stora delar av stenåldern bestod av tusentals öar 
och halvöar av olika storlek, vissa mycket stora, 
nästan fastlandslika till sin karaktär, och andra 
bara små kobbar och skär. Detta måste alltid vä-
gas in när vi försöker tolka spåren. En förståelse 
för platser, bygder och bebyggelsens utveckling är 
inte möjlig utan detta sammanhang. Miljön var 
inte unik för norra Uppland, skärgårdar av likartat 
slag sträckte sig från Småland i söder till Hälsing-
land i norr och från Närke i väster till Roslagen i 
öster under neolitisk tid (fig. 20). Avgränsningen 
åt öster kan dock sägas vara godtycklig, öar såsom 
Gotland och Åland har haft likartade förutsätt-
ningar och det finska fastlandet präglades också av 
örika skärgårdar.

D

Det neolitiska land-
skapet och bosättningen 
vid Högmossen
Niclas Björck & Karl Fredrik Lindberg
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Det uppländska och sydnorrländska landska-
pet har emellertid en speciell dynamik som givit 
upphov till tämligen unika förutsättningar i denna 
region. Uppland är ett flackt och samtidigt låg-
länt landskap präglat av en markant landhöjning 
(se ovan kap. 2). Inte någon annanstans i Sverige 
finns lika stora ytor där höjdskillnaderna under-
stiger 10 meter, vilket definitivt har haft betydelse 
för skärgårdens karaktär under inte minst yngre 
stenåldern då dessa slätter fortfarande låg under 
vatten. I stora delar av Uppland måste karaktären 
på de delar av landskapet som utgjorde inlandet 
på större öar och på fastlandet vägas in när vi för-
söker förstå hur människor utnyttjat landskapet. 
Dessa höglänta ås- och moränpartier är ofta sval-
lade och inte sällan storblockiga. Det landskap vi 
får föreställa oss är därför rika skärgårdar och hav 
med mer blockiga, skogsklädda och ofta otillgäng-
liga inlandsmiljöer. De boplatser vi finner under-
stryker denna bild genom att nästan alla ligger vid 
kusten (se bil. 1). Ser man till de benmaterial vi 
finner visar dessa, helt i harmoni med boplatser-
nas lokalisering, att tyngdpunkten i jakten nästin-
till undantagslöst varit på fiske och marin jakt (se 
bil. 2, kap. 6). 

De största öarna och halvöarna fanns vid åsarna 
och det är också till stor del dessa som gav det neo-
litiska landskapet i Uppland dess skapnad. 

I delar av södra Uppland gör den varierande 
topografin att det förekommer neolitiska boplat-
ser i en del av landskapet som kan beskrivas som 
skärgård. Vilka konsekvenser landhöjningen får 
lokalt beror på hur kraftig landhöjningen är samt 
landskapets karaktär. Detta gäller inte bara Upp-
land utan av olika skäl även för områden belägna 
både norr och söder om landskapet. I det område 
som har den starkaste landhöjningen av alla, d.v.s. 
Höga kusten, ligger stenåldersboplatser fortfa-
rande i vår egen tid inte alltför långt från kusten. 
Detta beror på den mycket branta topografi som 
präglar området. Denna gör att även om man be-
finner sig på lokalt aktuella neolitiska nivåer, t.ex. 
60-70 meter över havet, kan man befinna sig bara 
något hundratal meter från stranden. Det är ett 
förhållande som också får konsekvenser för att där 
den kronologiska sorteringen av platser blir min-
dre tydlig. En bra plats har sannolikt oftare bru-

kats under längre tidsperioder än vad platser i t.ex. 
norra Uppland generellt gjort. I södra Uppland 
börjar det sprickdalslandskap som präglar stora 
delar av Sörmland. I detta område leder en mindre 
markant landhöjning kombinerad med sprickdals-
landskapets branta topografi till att platser kan ha 
legat strandnära under lång tid. Anförda exempel 
visar variationen i landskapsutvecklingen inom 
det östsvenska området och belyser skillnaderna i 
landhöjningens verkan inom olika delar av regio-
nen (se fig. 21). 

En förståelse för mesolitisk såväl som neolitisk 
stenålder i denna region måste utgå från dessa bas-
fakta. Det finns naturligtvis undantag och förutom 
stränderna kan miljöer med andra resurser som 
människorna hade ett intresse för ha funnits längs 
vattendrag eller t.ex. längs åsar. Få lokaler är emel-
lertid kända från nämnda miljöer och ännu färre 
undersökta. I de fall där undersökningar skett in-
dikerar dessa att fiske eller jakt på lokalt tillgäng-
ligt vilt utgjort basen i försörjningen på platser av 
detta slag. Bygdens omfattning i dessa miljöer är 
emellertid liten jämfört med de som finns vid den 
samtida kusten (t.ex. Eriksson 1980; Lannerbro 
1984). En undersökning gjord inom ramen för E4-
projektet indikerar att aktiviteterna kan ha utgått 
från de mer permanenta kustboplatserna (Björck 
& Lindberg manus). Även om platser lokaliserade 
till andra miljöer än kusten förekommer är det 
osannolikt att förekomsten motsvarar omfattning-
en på bebyggelsen i en med dessa samtida kustzon. 
De ofta åretruntbrukade kustboplatserna är av allt 
att döma det sätt som den stora majoriteten av be-
folkningen i östra Sverige levde under stenåldern. 
De fåtaliga och spridda indikationer på jordbruk 
som finns i regionen får nog anses vara spår efter 
andra grupper av människor som helt enkelt valt 
att bo i andra miljöer och ha en annan samman-
sättning på sina näringsstrategier (se kap. 9). 

Bygder längs kusten
Som framhållits ovan är en stor majoritet av de 
lämningar vi känner till från neolitisk tid i området 
kring stenålderns ”Mälarvik” -kustboplatser. Med 
tanke på hur miljön i östra Sverige såg ut vid denna 
tid är detta på intet sätt förvånande. Det är alldeles 



101arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

uppenbart att denna särpräglade miljö haft betydel-
se för de val människor gjorde. I arkeologin är detta 
synligt genom de mycket keramikrika kustboplat-
ser som är vanliga i östra Sverige. Likartade miljöer 
finns, som nämnts ovan, på Åland och i Finland un-
der neolitisk tid. I dessa områden finns också spår 
efter människor som har valt att leva på ett sätt som 
har stora likheter med hur människor tycks ha levt 
i östra Sverige. Det är intressant att jaktvilt, bostä-
der, gravskick och inte minst ikonografi har stora 
likheter mellan dessa områden (se kap. 9).

Kunskapen kring den neolitiska perioden i östra 
Sverige har ökat under de sista decennierna och en 
viktig aspekt av kunskapstillväxten är att vi börjar 
kunna se mönster i var boplatserna finns (t.ex. Se-
gerberg 1999; Björck 1998, 1999a, 2000b). Dessa 
mönster har generella drag men är också präglade 
av de förutsättningar som finns lokalt. De neoli-
tiska boplatserna i Uppland ligger i grupper längs 
en med brukningstiden samtida kust, på fast-
landskusten, på öar eller i viss mån upp längs vat-
tendrag och vid sjöar. Mellan de boplatsgrupper, 
bebyggelseområden, som framträder finns således 
delar av forna skärgårdsområden som är betydligt 
mer glest befolkade eller där spår av bebyggelse 
helt saknas. 

Strandlinjeförskjutningen gjorde att skärgården 
var i kontinuerlig förändring, men trots detta var 
bebyggelsekoncentrationerna i allt väsentligt kon-
stant lokaliserade till samma del av kusten. 

Platsernas strandanknytning och den horison-
talstratigrafi som hänger samman med strandlin-
jeförskjutningen gör att det i denna region finns 
mycket goda möjligheter till att gruppera loka-
lerna kronologiskt efter vilken strandlinje de an-
sluter till. Under en mycket lång tidsperiod, över-
siktligt betraktat hela perioden 4000-2300 f.Kr. 
finns boplatserna således framförallt i dessa byg-
der längs kusten (se nedan). Möjligen har denna 
bygdestruktur etablerats redan under senare delen 
av mesolitikum. Under senneolitikum, d.v.s. pe-
rioden efter ca 2300 f.Kr. förefaller emellertid en 
förändring ske och den starka kopplingen mellan 
boplatserna och den forna kusten finns inte längre 
kvar (se kap. 9). 

Att försöka förstå varför dessa bygder växer 
fram kräver ingående lokala studier där landska-

pets förutsättningar, förändring över tid samt 
arkeologiska resultat måste beaktas och utgöra 
grund. I Uppland finns bygder eller indikationer 
på bygder vid Dalälven, Tierp, Månkarbo, Vendel, 
Bälingemossar/Björklinge, Arlanda och Åloppe 
(fig. 53). Indikationer på ytterliggare grupper 
finns norr om Enköping och strax norr om Stock-
holm (Artursson 1996a; Segerberg 1999; Björck 
1997, 1999a, 2000b, 2002, 2003; Björck & Björck 
1999; Gustavsson m.fl. 2000). Bygderna ligger 
med ett inbördes avstånd av 10-30 kilometer och 
få boplatser står att finna i mellanliggande områ-
den. Om man ser på t.ex. Gästrikland finns byg-
der vid Mårtsboskärgården, Gavleån, Testeboån, 
Hamrånge och Skärjån (fig. 53). I fyra av dessa är 
det i anslutning till större vattendrag som bygden 
vuxit fram, i det femte, Mårtsboskärgården, ver-
kar detta dock inte vara fallet. Bygdestrukturen 
är uppenbarligen starkt påverkad av landskapets 
förutsättningar men inte helt styrd av detta. Vat-
tendrag är en viktig orsak till bygdernas framväxt 
är en iakttagelse som äger giltighet även i t.ex. Fin-
land (Miettinen 1990:54ff.). Med tanke på vatten-
dragens betydelse för kommunikation och för att 
skapa rika försörjningsmöjligheter är detta föga 
förvånande. Landskapet är emellertid inte hela 
förklaringen till bygdernas framväxt, det kan ha 
varit begränsande men inte styrande för bygder-
nas framväxt. En annan aspekt som måste vägas 
in är människornas behov av kommunikation och 
det faktum att färder och frakt med stor sanno-
likhet skett huvudsakligen över vatten vid denna 
tid. De inbördes avstånden mellan grupperna (ca 
10-30 kilometer) antyder att man, med kanot/båt, 
kunnat färdas sträckan mellan bygderna tur och 
retur på ungefär en dag. Avstånden mellan byg-
derna skulle i ljuset av detta kunna tolkas som dis-
tanser som möjliggör frekvent kontakt samtidigt 
som de ger fullgott utrymme för gruppernas mar-
kanspråk/jaktmarker. 

Den slutsats man kan dra är att det längs kus-
terna funnits bygder och obygder under yngre 
stenåldern. I Gästrikland och Norduppland som 
numera får anses vara välinventerade förekommer 
grupper på ungefär likartade distanser upp längs 
större vattensystem, t.ex. Dalälven eller Storsjön 
(Björck 2000b).
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Detta storskaliga mönster verkar ha en generell 
relevans. Den regelbundenhet med vilken bygder-
na i Uppland uppträder äger som det verkar giltig-
het längs kusterna i stora delar av den skärgårds-
rika norra delen av Östersjöområdet. I områdena 
direkt norr och söder om Uppland, d.v.s. i Gästrik-
land, Hälsingland, Västmanland och Sörmland har 
det visat sig finnas en liknande bebyggelsestruk-
tur. Att kvantifiera omfattningen av bebyggelsen i 
olika områden är dock svårt eftersom lämningar-
nas utseende tenderar att variera i olika regioner. I 
regioner med uppbruten, djup skärgård, och stark 
strandförskjutning finns ofta fler lokaler som var 
för sig brukats under relativt sett kortare perioder. 
Motsatsen gäller i områden med svag strandför-
skjutning och rak kustkontur. I sådana områden, 
t.ex. Gotland och norra Skåne finns färre lokaler, 
men med ofta längre kontinuitet. Trots att detta är 
fallet kan den övergripande bygdestrukturen igen-
kännas i neolitiska lämningar längs stora delar av 
den östsvenska kusten och runt större öar som 
Södertörn, Åland eller Gotland (Österholm 1989; 
Olsson 1996; Stenbäck 1998). Besläktade bygde-
strukturer, överallt med ca 10-30 kilometers in-
bördes avstånd, har iakttagits även i Skåne och på 
finska fastlandet (Miettinen 1990:54ff; Burenhult 
1999:290). Det finns således inte endast en varia-
bel som kan förklara den neolitiska bygdestruk-
turen utan flera variabler i samspel har påverkat 
människors val och givit upphov till framväxten av 
den iakttagna bebyggelsestrukturen. 

Högmossen ligger vid en av de mest omfattan-
de bygder vi känner från perioden, Dalälven. Un-
dersökningen vid Högmossen är vår första möj-
lighet att skapa en djupare förståelse för den rika 
bebyggelse som inventeringar påvisat i Dalälvs-
mynningen under neolitikum. Resultatet ger en 
första inblick i vad de enskilda platserna handlar 
om, vad man gjort och kanske vilken slags grupp 
som har hyttjat platsen. Då bebyggelsestrukturen 
och platsernas lokalisering har stora likheter i hela 
östra Sverige kan en förståelse för bebyggelsen 
kring Dalälven ge insikter vilka också kan främja 
tolkningen av bygderna i andra delar av denna 
region. Denna bygd har speciella förutsättningar 
genom inventeringsläget i kombination med ett 
flackt landskap och stark landhöjning. Den spe-

ciella karaktär som de neolitiska boplatserna och 
därmed bygderna har fått i denna delen av landet, 
på grund av stark landhöjning i kombination med 
ett relativt flackt landskap, ger en närmast unik 
möjlighet till att analysera bygdeutvecklingen 
över tid såväl som den rumsliga organisationen 
av platserna (se t.ex. Björck 1998, 2000a; Björck 
& Björck 1999; Björck & Larsson 2007b:8ff.). I 
dessa avseenden har regionen en stor potential 
som väl kompenserar för de dåliga bevaringsför-
hållanden som gör att fynd av obrända ben eller 
organiskt material nästan aldrig bevaras. 

Högmossen – inblick  
i en neolitisk bygd
Vår kunskap kring stenåldern i Dalälvsområdet var 
länge mycket begränsad och undersökningar som 
skett i närområdet var småskaliga och inte särskilt 
informativa (Enqvist 1928; Claesson 1931; Jons-
son 1958; Norrman 1982). De platser som hade 
upptäckts låg intressant nog ofta upp längs Daläl-
ven och kring sjöar vid detta vattensystem, vid Ista 
i Österfärnebo, Korsnäset eller Orsand i Dalarna 
och kring sjöar vid detta vattensystem och inte 
längs kusten (Enqvist 1928; Ericsson 1980; Lan-
nerbro 1984). Det kan vara av intresse att i detta 
sammanhang ha en fördjupad diskussion kring or-
sakerna bakom denna bild. 

Genom att strandens läge på lokaler av detta slag 
varit konstant över tiden kan man på dessa plat-
ser fortfarande uppleva de neolitiska platserna i en 
miljö som liknar den där de ursprungligen anlades 
(fig. 54). 

Detta fenomen, d.v.s. att strandens läge varit 
konstant över lång tid gör emellertid också att 
platserna ligger i lägen som i alla tider lockat män-
niskor. Ett förhållande som förklarar hur dessa 
enstaka lokaler kunnat upptäckas samtidigt som 
en mångdubbelt mer omfattande bebyggelse vid 
Dalälvsmynningen kunnat förbli oupptäckt. Att 
upptäcktsfrekvensen för boplatser och lösfynd på 
detta sätt snedvridits och att den bild ”slumpmäs-
sigt” upptäckta material ger så illa speglat bebyg-
gelsens omfattning och fördelning i landskapet 
bör få konsekvenser för hur material av detta slag 
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Figur 53. Karta över kända neolitiska bygder längs kusten och limniska etableringar från Vendel i söder till Berg-
vik/Söderala i norr (se utsnitt fig.20). Bygderna ligger centralt i cirklarna (jfr. fig. 7) skärgårdslandskap relevanta för 
ca 3800, 3300, och 2800 f.Kr. är återgivna i olika gröna nyanser. Den tunna linjen markerar dagens strandlinje.

Figure 53. Map of known Neolithic tracts along the coast and liminal sites from Vendel in the south to Bergvik/
Söderala in the north (see detail fig. 20). The tracts are located in the centre of the circles, and the archipelago land-
scapes of 3800, 3300 and 2800 BC are represented by different shades of green. The thin line represents today’s coastline.
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används. Citationstecknen ovan avser att under-
stryka att det på ett högre plan inte finns något 
slumpmässigt i upptäckterna. Huruvida en person 
råkar se eller missa fornfynden på plats kan sägas 
vara styrt av slump, att personen finns i just denna 
delen av landskapet eller att materialet råkar vara 
exponerat är dock inte en tillfällighet. Det är all-
deles uppenbart att det som speglats inte är den 
neolitiska bygdens utbredning, utan helt andra fö-
reteelser. Dessa kan vara av många slag, det kan 
ha att göra med hur intresserade människor i byg-
den varit av forntiden. Det kan emellertid också 
vara mer storskaliga aspekter såsom hur männis-
kor under forntiden utnyttjat landskapet och hur 
detta utnyttjande råkar sammanfalla med mar-
kutnyttjandet i vår tid. Detta förtjänar att lyftas 

fram då det kan få konsekvenser för tolkningar. 
Lokaler som framkommit före specialinven-

teringarna hör i samtliga fall samman med att 
platserna fanns i områden som i något avssende 
varit attraktiva även för den historiska tidens män-
niskor. Lokaler som Torslunda, Sofiedal 1, Ista, 
Strångnäsudde, Skuggan och Vreta ligger nästan 
alla vid platser som kommit att utgöra bygder un-
der historisk tid. Detta är en viktig orsak till att 
lokaler upptäckts, men en annan är att platser ib-
land ligger vid sjöar och älvar. Stränder till sjöar 
och älvar är mer utsatta för erosion och många har 
därför blivit förstörda och omlagrade. Även detta 
har spelat roll för huruvida platserna upptäcks el-
ler ej, vid t.ex. en plats som Ista medför läget att 
keramik och stenartefakter kontinuerligt eroderar 

Figur 54. Vy över boplatsen Viforsen. Lokalen ligger i skogen bortom vattnet. På denna plats har älven konserverat 
en strandnivå som ligger nära, men inte helt motsvarar, den nivå som var aktuell då boplatsen låg vid älvens myn-
ning på en ö i skärgården. Platser av detta slag ger oss ändå möjlighet att skapa oss en bild av platserna i det landskap 
där de en gång anlades (foto: Niclas Björck). 

Figure 54. View of the Viforsen settlement. The site is located in the wood beyond the water. Here the river has 
preserved a beach level close to that which was relevant when the site was located at the mouth of the river on an island 
in the archipelago. Sites like this enable us to visualise the sites in their landscapes.
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fram och ligger exponerade på sandstranden ned 
mot älven. Varje uppmärksam strandvandrare fin-
ner således lätt spåren efter stenålderns människor 
i miljöer som dessa. I regioner där det är glest mel-
lan bygderna resulterar detta i att den bild som er-
hålls lätt blir helt felaktig. Om man tar exemplet 
Österfärnebo (boplatserna Ista och Strångnäsud-
de) är detta en miljö där Enköpingsåsen skär över 
Dalälven. Här etableras en för området tämligen 
omfattande bygd under äldre järnålder och alltse-
dan dess har bebyggelse i viss omfattning funnits i 
området. En situation som verkar vara typisk för 
de områden där boplatserna upptäckts före special-
inventeringarna. Som torde framgått har det såle-
des snarare var den neolitiska bygden och den his-
toriska bygden råkar sammanfalla som avspeglas i 
sk. slumpmässigt framkomna material. Man kan 
säga att stenålderns bebyggelse upptäcks bara om 
området är bygd under historisk tid och då främst 
om platsen där de ligger råkar ha utnyttjats för od-
ling, täkter eller markarbeten. Att detta sannolikt 
är fallet har bekräftats av de inventeringsinsatser 
som utförts såväl längs kusten som i inlandet.

När det gäller de boplatser som numera ligger i 
forna skärgårdsområden djupt inne i skogarna är 
läget emellertid ett helt annat. Trots att det sedan 
länge funnits indikationer i form av lösfynd hade 
inga boplatser upptäckts i anslutning till Daläl-
vens mynning eller i de neolitiska skärgårdarna 
kring denna. Fyndsammanhanget för de lösfynd 
som upptäckts i området understryker den diskus-
sion som fördes ovan. Lösfynd av skifferredskap 
fanns vid bl.a. Mehedeby, Marma och på Rämsön 
(fig. 24). Vid Marma och i Mehedeby påträffades 
dessa i samband med markarbeten i dessa tätor-
ter och på Rämsön i samband med anläggnings-
arbeten för en flottningsränna. Föga förvånande 
görs fynden i samtliga fall i de fåtaliga tätorter 
och markarbeten som i denna region råkat sam-
manfalla med neolitiska nivåer. Att det trots dessa 
påtagliga indikationer på neolitiska bosättningar 
inte upptäckts några lokaler förrän specialinven-
teringar utförts understryker nödvändigheten av 
riktade inventeringar. Dessa har förändrat bilden 
med besked och i området har vuxit fram en bygd 
som saknar motsvarighet såväl norr som söderut. 
Från att det inte fanns en enda neolitisk lokal i om-

rådet, till att hundratals platser, om tillsammans 
hundratusentals kvadratmeter av kulturlager, har 
upptäckts, mätts in och beskrivits (Aspeborg m.fl. 
1995; Björck 1997, 1999a, 2000b; Björck & Gui-
nard 2003). 

Att så få platser från neolitikum varit kända norr 
om Torslunda i Tierp har dock fått konsekvenser 
för hur området beskrivits. De platser som se-
dan tidigare var kända, t.ex. Hedningahällan eller 
Överveda, hade en i jämförelse med de neolitiska 
kustboplatserna i östra Sverige avvikande karaktär. 
Att så varit fallet har gjort att en arkeologisk gräns 
föreslagits ligga i eller vid södra Norrland (t.ex. 
Baudou 1977; Schierbeck 1994). Inom stenålders-
arkeologin har ofta Dalälven blivit något av en ma-
terialisering av denna gräns mellan ett nordligt och 
sydligt område (t.ex. Hallgren 1998). Det exakta 
läget för denna tänkta gräns är dock omdiskute-
rat och flera olika förslag föreligger (jfr. Löfstrand 
1969; Baudou 1995). Gränsen har föreslagits ligga 
på olika platser under förhistoriens skilda tidspe-
rioder men förslagen varierar också under samma 
tidsperioder. Att så är fallet beror på vilka aspekter 
som för tillfället tillmätits betydelse. Dessa gräns-
diskussioner utgår vanligtvis från utbredningen av 
enskilda artefakter, trindyxor, skifferredskap eller 
t.ex. keramiktyper. Diskussioner av detta slag kan 
emellertid vara meningslösa då de gränser som dis-
kuteras avskiljer storheter som knappast kan anses 
motsvara samhällen under den neolitiska perio-
den. Om ambitionen är att diskutera något slag av 
enhetlig kultur måste betydligt fler variabler vägas 
in och utgångspunkten vara den helhet vi möter på 
platserna. När detta görs blir emellertid de förenk-
lingar på vilka befintliga kulturkategoriseringar 
bygger påtagliga och områdena tenderar att falla 
sönder i mindre enheter (Björck & Larsson 2007b; 
jfr. Björck 2007a, 2007b, 2007c). Vår bedömning 
är att det är från dessa mindre enheter våra tolk-
ningar bör utgå om vi vill försöka förstå den neoli-
tiska vardagen och samhället. 

Med utgångspunkt i de resultat som uppnåtts un-
der senare år har det framstått som alltmer påtagligt 
att Uppland och Gästrikland har drag som är be-
släktade med samtida material från både Norrland 
och Sydsverige såväl som med lämningar i öster 
t.ex. på Åland eller i Finland. Att området har drag 
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från alla omgivande regioner, i avseende på levnads-
sätt, näringstrategi, artefaktmaterial och former el-
ler t.ex. konstruktioner, har gjort det möjligt att 
frigöra tolkningen av lämningarna från de begräns-
ningar och antaganden som kulturkategorisering-
arna medfört. Att en sådan omtolkning kunnat ske 
beror på en omvärdering av äldre och nya resultat 
som inventeringar och undersökningar vid Daläl-
ven och i närliggande områden givit (Schierbeck 
1994; Segerberg 1995, 1999; Holm 1997a, 1997b, 
2003; Björck 1998, 1999a, 2000a, 2000b; Björck & 
Björck 1999; Holback m.fl. 2004; Björck, M. m.fl. 
2005). Dalälvsområdet har därigenom kunnat om-
värderas från att ha betraktats som en gräns mellan 
utprojicerade, vidsträckta och förmodat enhetliga, 
kulturkonstruktioner till att bli ett extraordinärt 
tätbebyggt centrum med en tämligen självstän-
dig karaktär gentemot omgivande regioner under 
yngre stenåldern. Med hänsyn till detta verkar det 
rimligt att lämningarna i Uppland och Gästrikland, 
åtminstone när man försöker förstå de neolitiska 
samhällena, diskuteras som en egen region. 

Om man väljer att lämna samhällsnivån och is-
tället diskutera rumsligt mer storskaliga företeel-
ser, d.v.s. storheter av det slag som ofta benämns 
arkeologiska kulturer, är det kanske så att hela om-
rådet kring den neolitiska Mälarviken bör betrak-
tas som enhetligt och på flera sätt annorlunda än 
omgivande regioner (Björck 2007a). De variatio-
ner som finns inom östra Sverige kan tillskrivas att 
respektive delområde ligger närmare eller längre 
ifrån de företeelser i norr, söder, öster eller väster 
med vilka man tyckt sig finna likheter. Variationer 
i rumslig närhet till andra områden i söder, öster 
och norr har i olika delar av Mälardalen sannolikt 
resulterat i mer gemensamma artefakter och t.ex. 
större likheter i levnadssätt inom olika delområ-
den. Framtida forskning borde kanske i högre grad 
lyfta fram denna variation och försöka förstå denna 
i ljuset av lokalsamhället i respektive delområde. 

En omvärdering av regionen i enlighet med den 
bild som skisserats resulterar i att östra Sverige, 
som präglas av keramikrika kustboplatser med 
hyddor, marina försörjningsstrategier, få spår efter 
odling, men djurikonografi och rödockrabegrav-
ningar, hålls samman och samtidigt särskiljs från 
områden med annan karaktär i söder, öster, väster 

eller norr. En diskussion kring samhället måste 
däremot utgå från det lokala. Med lokalt avses här 
en första nivå med de bygder som ligger främst 
längs kusten. Dessa bör utgöra basenhet i en ny 
förståelse för det neolitiska samhället och en upp-
lösning god nog att spegla nyanser måste skapas 
inom dessa enheter. En fördjupad förståelse måste 
analysera relationerna mellan lokalerna inom byg-
derna och relatera dessa till resultaten från utförda 
undersökningar. 

Utförda undersökningar gör att vi idag vet be-
tydligt mer om neolitikum än för bara ett tiotal 
år sedan. Detta beror emellertid inte bara på re-
sultaten från undersökningar, lika viktigt är att en 
bild av boplatslämningarnas antal och utbredning 
i tilltagande grad skapats (t.ex. Olsson 1996: bi-
laga 3-6; Segerberg 1999; Björck 1999a, 2000b). 
Vid Dalälven har det genom att platserna i sam-
band med upptäckten avgränsats, ytan uppmätts 
och nivån över havet bestämts, skapats goda förut-
sättningar att diskutera bebyggelsens omfattning 
och utveckling över tid. Detta material är också ett 
instrument att genom strandnivån relativt datera 
lämningarna (se nedan). Bygden kring Dalälven 
är till antalet såväl som till ytan den största be-
byggelsekoncentration vi överhuvudtaget känner 
från de neolitiska kustmiljöerna (fig. 53, 59-63). 
Med tanke på kunskapsläget och de unika lokala 
förutsättningarna har området stor potential att 
öka vår förståelse för vad bygder av detta slag re-
presenterar. En potential som kan ge insikter av 
relevans även för östra Sverige i stort. 

Bygder med lång kontinuitet 
– datering av horisonter
Vid Dalälven liksom i andra mer välinventerade 
bygder från Bråviken och Södertörn i söder till 
Hamrånge i norr har det visat sig att det inom de 
enskilda bygderna finns boplatser från hela den 
neolitiska sekvensen (ca 4000-2300 f.Kr.). Det 
finns flera goda exempel på detta även om det ib-
land kan finnas delar som man i de enskilda fal-
len inte lyckats finna och/eller datera. Inom östra 
Sverige finns, förutom bygderna i norra Uppland 
och Gästrikland, exempel på bygder som verkar ha 
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nyttjats kontinuerligt under neolitikum på Söder-
törn, i Bälingemossar och t.ex. i Vendel (Olsson 
1996; Segerberg 1999; Sundström & Darmark 
2005; Lindberg 2006; Björck & Larsson 2007a; 
Papmehl-Dufay 1999). Likartat strukturerade 
bygder verkar emellertid finnas även på Öland, 
Gotland, Åland och längs kusterna i Östergötland, 
Småland och Finland (Miettinen 1982, 1990; 
Österholm 1989; Stenbäck 1998; Papmehl-Dufay 
2006; Björck manus). Den långa bebyggelsekon-
tinuiteten fascinerar och det ter sig som att kust-
boplatserna varit territoriella, livskraftiga och 
framgångsrika. Ett förhållande som understryks 
av att den materiella kultur och det levnadssätt 
som präglar de neolitiska kustboplatserna verkar 
spridas söderut (t.ex. under loppet av neolitikum 
Diamond 1999:109; Browall 1991). 

Genom de hundratals boplatser som numera är 
kända är den empiriska grunden i området myck-
et stark och då samtliga boplatser avgränsats och 
mätts med GPS har en relativ datering med hjälp 
av strandförskjutning som omfattar samtliga loka-
ler blivit möjlig. 

Det är den övergripande landskapsutvecklingen 
som gör strandnivå till ett gott alternativ för att 
datera neolitiska kustboplatserna i regionen (jfr. 
Risberg m.fl. 2007). Här kan vara fog att påpeka 
att det inte är fråga om att stranden förskjutits nå-
gon meter eller två. I norra Upplands flacka land-
skap utgörs den horisontella strandförskjutningen 
ofta av många kilometer från en horisont till ef-
terföljande. Med några exempel kan belysas vad 
det handlar om. I trakterna av sjön Tämnaren har 
stranden under perioden 4000-3000 f.Kr. förskju-
tits från Tärnsjö till Månkarbo, en sträcka av 26 
kilometer, d.v.s. ca 2,6 kilometer per århundrade 
om man räknar med en likformig landhöjning 
utan eustatiska variationer. Även om detta område 
är extremt så är det även generellt sett avsevärda 
verkningar landhöjningen haft i hela regionen. I 
Tierpsdalgången har stranden under de 1700 år 
som dominerades av kustboplatser förskjutits tre 
mil. Detta motsvarar, om man antar att proces-
sen varit jämn och kontinuerlig, nästan 2 kilome-
ter per århundrade. Högmossen ligger vid tiden 
för bosättningsfasen vid en vik som sträcker sig 3 
kilometer in i landet i öst-västlig riktning. Några 

hundra år senare ligger den relevanta strandlinjen 
ungefär 4 kilometer längre österut (fig. 62 och 64). 
Vilken verkan landhöjningen haft vid den enskilda 
boplatsen är mycket beroende på hur den lokala 
topografin ser ut och detta är också ofta synligt i 
platsernas brukningstid. En plats som Torslunda 
som är högt belägen på den branta åsen har brukats 
under relativt lång tid medan platser som Fräken-
rönningen, Vedmora, Västeräng eller Högmossen 
brukats relativt sett kortare tid (Segerberg 1995; 
Björck 1998, 2000a; Björck & Björck 1999). 

Ovan beskrevs konsekvenserna av strandför-
skjutningen, med några exempel. Vi vet emeller-
tid tämligen säkert att strandförskjutningen inte 
har varit en jämn och kontinuerlig process. Inom 
de delar av Sverige där landhöjningen inte är lika 
markant som i norra Uppland finns transgressiva 
skeden belagda. Även om sådana skeenden inte 
givit upphov till transgressioner i denna delen av 
Sverige har de ändå säkerligen resulterat i en dis-
kontinuerlig strandförskjutning. Att detta är fallet 
antyds också av att boplatserna grupperas till vissa 
nivåer inom det neolitiska intervallet. I samband 
med att platserna inventerats fram, avgränsats och 
mätts in har iakttagelser gjorts av förekommande 
fyndmaterial och landskapet kring lokalerna. Det 
som noterats i samband med detta är att det finns 
en tydlig typologisk förändring av materialet på 
olika nivåer. Det viktigaste kännetecknet är över-
gången från huvudsakligen fast gods till porigt 
gods som sker på höjder mellan 45 och 40 meter 
över havet. En annan iakttagelse av intresse i detta 
sammanhang är att det i den höglänta terrängen 
på nivåer strax ovan boplatserna ofta finns fram-
svallade blockrika partier. Detta styrker bilden av 
att dessa nivåer haft en stationär havsnivå under 
relativt längre tid och förklarar varför boplatserna 
klustrar sig till vissa nivåer (fig. 55, 56).

Om samtliga avgränsade lokaler från Dalälven 
upp till Hälsingland korrigeras mot Gävleisoba-
sen erhålls ett diagram som visar ett antal perioder 
med många boplatser och dessa följs av perioder 
med få lokaler (fig. 55). Med tanke på att unge-
fär likartade variationer iakttagits i alla bygderna i 
norra Uppland och Gästrikland förefaller den enk-
laste, om inte enda förklaringen vara att detta har 
att göra med eustatiska variationer, d.v.s. samma 
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fenomen som längre söderut resulterat i trans-
gressioner. Det torde vara möjligt att ytterligare 
förfina kronologin med utgångspunkt från strand-
nivåerna, men med en sådan förfinad kronologi 
ökar också svårigheterna och osäkerheten i de en-
skilda dateringarna. I syfte att diskutera bebyggel-
seutvecklingen i ett långtidsperspektiv torde den 
indelning i horisonter som brukas här vara till-
räcklig. En fördel med den periodindelning som 
valts är att den samvarierar med indikationer på 
eustatiska variationer som iakttagits (fig. 55, 56). 
En annan fördel är att kronologin är grov nog att 
kunna testas mot 14C-dateringar. 

Om variationerna antas ha sina orsaker i strand-
linjeförskjutningens reella förlopp som påverkat 
såväl av landhöjning som av eustatisk variation 
finns mycket goda förutsättningar att använda 
dessa som grund för en periodindelning. Med ut-
gångspunkt från Gävleisobasen motsvarar dessa 
horisonter med relativt fler boplatser ungefär 
52, 48, 44 och 40 meter över havet. De avsnitt av 
intervallet där det finns rikligt med lokaler skall 
sannolikt tolkas som perioder då strandförskjut-
ningen, på grund av att havsnivån generellt steg 
har gått relativt sakta. En process som innebär att 
en relativt längre tid förflutit utan att landskapet 
förändrats och att därför relativt fler boplatser an-
sluter till denna nivå. De delar av intervallet inom 
vilka det finns få lokaler kan istället tolkas som pe-
rioder då havsnivån sänktes samtidigt som landet 
fortsatte att höjas och strandförskjutningen därför 
gick relativt fortare. Om man gör samma analys 
men enbart arbetar med de lokaler som finns i 
Dalälvsbygden erhålls ett mycket likartat diagram. 
Det finns skillnader i detaljerna och vissa förskjut-
ningar i relation till höjdnivåerna. Den övergri-
pande strukturen är dock lätt igenkännbar i båda 
varianterna av diagrammen (fig. 55, 56). Detta 
gör att det övergripande mönstret kan sägas ha en 
generell relevans och förklaringen till fenomenet 
måste därför också vara generellt.

I flera arbeten har, från olika utgångspunk-
ter, kronologiska system som bättre anknyter till 
de lämningar vi finner i östra Sverige föreslagits 
(Edenmo m.fl. 1997:184; Segerberg 1999:126ff; 
Björck 2003:28, 2004:7; Ytterberg 2007:376). Des-
sa kronologiska system överensstämmer i stort 

sett med varandra och i synnerhet de mer detalje-
rade systemen har stora likheter. En annan viktig 
fördel är att indelningen är direkt framvuxen ur 
nivåerna, d.v.s. mönster som finns i empirin. Om 
tolkningen av mönstren som ett resultat av eustasi 
accepteras har dessa regionalt stora konsekvenser. 
Boplatser på boplatsrika nivåer kan förväntas ge-
nerellt ha längre brukningstid och de från perioder 
med stark strandförskjutning kortare bruknings-
tid. I det senare fallet, sannolikt ofta, så kort att 
den ryms inom ramen för den osäkerhetsmarginal 
14C dateringarna har. En konsekvens av resone-
mangen ovan är att dateringar från angränsande 
horisonter bör, beroende på att mellanliggande 
perioder med mer hastig strandförskjutning, ten-
dera att i 14C – dateringar överlappa trots att det 
kan skilja flera meter på strandnivån i verikalled. 
Detta har också visat sig vara fallet och boplatser-
na från angränsande horisonter förefaller ibland 
överlappa kronologiskt. Tillgängligt material är 
således samstämmigt med detta antagande vil-
ket stärker vår tolkning (Björck manus). När det 
gäller Högmossen har platsen daterats till över-
gången mellan horisont 2 och 3. Spridningen av 
dateringarna där, framförallt en, pekar fram mot 
horisont 3 antyder att en dynamik av det slag som 
skisserats avspeglas även på denna plats.

Horisont 1 och 2 motsvarar ungefär tidigneo-
litikum och horisont 3, 4 och 5 ungefär mellan-
neolitikum. Horisont 5 ligger dock i övergången 
mot senneolitikum och omfattar de fåtaliga kust-
bundna lokaler som finns från denna period, t.ex. 
Stängslarna, Backen och t.ex. Djurstugan (Björck 
1999a; Ytterberg 2006). Senneolitiska är de plat-
ser där lämningarna har fler drag av det vi van-
ligtvis associerar till senneolitikum, vissa typer av 
keramik, vissa typer av redskap och t.ex. långhus. 
Det är intressant att konstatera att de äldsta säkra 
beläggen för jordbruk i Uppland uppträder vid 
övergången mot senneolitikum. 

Det viktigaste är att en kronologi förankrad i 
fördelning av lokaler på forntida strandnivåer ska-
par en möjlighet att placera in majoriteten av de 
platser som inventerats fram och avgränsats i det 
kronologiska systemet. Datering efter strandnivå 
är därför en genväg till att bättre förstå bebyggel-
seutvecklingen i stort (Björck manus). En krono-
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logisk indelning enligt ovan, i kombination med 
inventeringsresultaten ger därför en ovanligt stark 
utgångspunkt för att diskutera demografi och be-
byggelseutveckling under yngre stenåldern. En 
sådan diskussion som är baserad på en faktisk ar-
keologisk grund är mycket önskvärd. 

Den kronologi som med utgångspunkt i detta 
konstruerats för området kring Högmossen byg-
ger främst på de neolitiska kustboplatsernas sprid-
ning över nivåintervallet ca 53-39 meter över 
havet. Inom detta intervall har fyra delintervall 
påvisats (horisont 1-4) där det finns rikligt av 
lokaler avgränsade av delintervall med inga eller 
få lokaler (fig. 55 och 56). Till dessa har en femte 
med relativt få lokaler fogats. Detta därför att den 
övergångsperiod som horisont 5 omfattar utmärks 
av att vara det skede då jordbruksindikationer blir 
vanliga på boplatserna (t.ex. Schierbeck 1994; 
Holback m.fl. 2004; Ytterberg 2006). Strandnivå-

erna ger en fristående dateringsgrund som, i takt 
med att undersökningar görs, kan testas mot ty-
pologi och 14C-datering. Enbart i Uppland, Gäst-
rikland och Hälsingland har hittills mer än hundra 
14C-dateringar av relevans utförts (t.ex. Schier-
beck 1994:41; Holm 1997b:240ff; Björck 1998, 
2000a; Björck & Björck 1999; Papmehl-Dufay 
1999:21; Segerberg 1999:112ff; Nilsson 2006:70; 
Lindberg 2006; Sundström & Darmark 2006; Yt-
terberg 2006; Björck & Larsson 2007a). Genom 
att de lokaler som 14C-daterats, kunnat relateras 
till horisonterna, med hjälp av strandnivå, har en 
absolut datering av horisonterna erhållits. Date-
ringarna som utförts har, precis som typologin 
bekräftat huvuddragen i den kronologiska sekvens 
som presenterades ovan (fig. 57). Typologi har 
visat sig mer osäkert, det finns orneringsmönster 
och former som brukats under lång tid men också 
andra som ger bättre möjligheter att datera. Va-
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Figur 55. I diagrammet ovan redovisas antalet lokaler (vertikal axel) relativt till nivå över havet i meter (horison-
tell axel) för samtliga bygder från Dalälvsbygden till Skärjån. Man kan notera att det finns nivåintervall med 
rikligt av boplatser avskilda från varandra av nivåintervall med få lokaler. 

Figure 55. Diagram of the number of sites (vertical axle) in relation to elevation (horizontal axle) for all settle-
ment agglomerations from Dalälven and north. Note the elevation intervals with abundant settlement, separated from 
each other by elevation intervals with little settlement. 
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riationen i fyndmaterialen gör det dock svårt att 
utifrån typologi ge snävare dateringar. Att iaktta-
gelser av typologisk art kunnat iakttas på platser 
från olika nivåer stärker metoden även om det är 
ett trubbigt redskap. Den variation som förekom-
mer inom respektive horisont gör oss ödmjuka in-
för typologins begränsningar. 

Dalälvsbygden – bebyggelsen 
i ett långtidsperspektiv
Som framgick ovan är tendensen att de neolitiska 
boplatserna är lokaliserade till bygder med lång 

kontinuitet något som präglar stora delar av östra 
Sverige. De iakttagelser kring Dalälvsbygden och 
dess utveckling som görs här kan således antas 
vara en variation på en vida spridd företeelse. En 
djupare förståelse för denna bygds framväxt och 
utveckling har därför potential att ge perspektiv 
av mer generell relevans i regionen. 

Vid Dalälvens nedre del finns 103 boplatser 
från neolitikum fördelade på tre kluster, ett vid 
älvmynningen, ett kring Nionbergssjön och det 
tredje ut mot havet på andra sidan åsen. För de-
taljer kring de enskilda lokalerna hänvisas till ka-
talogen (bil. 1) eller den information som tidigare 
publicerats (t.ex. Björck 1999a, 1999b, 2000b). 
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Figur 56. I diagrammet ovan redovisas antalet lokaler (vertikal axel) relativt till nivå över havet i meter (hori-
sontell axel). Man kan notera att de boplatsfattiga nivåintervallen inte förändras utan är konstanta även om endast 
lokalerna i Dalälvsbygden presenteras. Ungefär samma nivåer med rikligt av boplatser avskilda från varandra av 
nivåintervall med få lokaler kan iakttas. Detta talar för att dessa mönster av nivåintervall skapats av en variabel som 
påverkat bebyggelsen i samtliga grupper. Mest sannolikt är att det är eustasi, klimatinitierade nivåförändringar i 
världshaven, som givit upphov till mängdvariationerna.

Figure 56. Diagram of the number of sites (vertical axle) in relation to elevation (horizontal axle). Note that 
elevations which display sparse settlement do not change but remain constant, even if only settlements in the Dalälven 
river area are presented. Corresponding elevations with abundant settlement, separated by elevation intervals with 
little settlement, can be noted. This suggests that these patterns of elevation intervals are the result of a variable which 
has affected settlement in all groups. The most plausible explanation for the variations is eustacy, climate initiated 
elevatory chances in the sea.
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Utöver dessa lokaler kring Dalälvens nedre lopp 
finns, som nämnts, också några i Dalarna (Lan-
nerbro 1984; Ericsson 1980). Lokalerna i Dalarna 
behandlas dock inte vidare i detta sammanhang 
utan här fokuseras på bygden vid Dalälvens nedre 
lopp och då främst älvmynningen. 

Arbetet med att mäta in kulturlagren på samt-
liga platser i Dalälvsbygden och de fem bygder 
som finns norr om Dalälven har givit en över-
blick över lämningarna som man aldrig tidigare 
haft. De neolitiska kulturlager som avgränsats 
och mätts in med GPS har bara i Dalälvsbygden 
en sammanlagd fyndförande yta på nästan 200 
000 m2. De enskilda boplatserna i Dalälvesområ-
det, liksom i andra bygder, varierar stort i storlek 
från några hundra kvadratmeter till långt över 20 
000 kvadratmeter. Dessa data ger möjlighet till att 
klassificera lokalerna i storleksintervall vilket till-
sammans med den kronologiska indelningen, som 
beskrevs ovan, här utgör grund för att diskutera 
bebyggelseutvecklingen. 

Med utgångspunkt i detta kan Dalälvsbygden, 
där Högmossen är den första boplats som under-
sökts, diskuteras i större detalj. Det är intressant 
att de tendenser som beskrivs här, i de flesta fall 
också gäller generellt i bygderna längs kusten. 
Iakttagelser som till stor del bekräftas också av de 
arbeten som utförts för E4:an. Av de 103 lokalerna 
som ligger vid Dalälvens nedre lopp finns en över-
väldigande majoritet (99 lokaler) vid kusten och 
övriga indragna i älven till grupperna i Hedesun-
da och Österfärnebo. Lämningarna i sistnämnda 
grupper skall sannolikt i likhet med grupperna 

i Dalarna betraktas som fristående bygder. I det 
följande kommer således fokus att ligga på den 
bebyggelse som finns kring älvens mynning under 
neolitikum. 

Om lokalerna vid Dalälvsmynningen fördelas 
på kronologiska horisonter erhålls följande bild av 
hur bebyggelsen förändras över tiden. Procentan-
del anges för boplatsernas yta och inom parentes 
för antalet lokaler. Endast 1,8 % (9 %) av lokalerna 
hör till horisont 1. Framemot horisont 2 har an-
delen vuxit till närmare 25 % (25 %). Till horisont 
3 hör 61,8 % (44 %) av lokalerna och till horisont 
4/5 11,5 % (22 %). Som framgått av detta sker en 
tredubbling av antalet lokaler och samtidigt ett 
trettonfaldigande av kulturlagerytan mellan hori-
sont 1 och 2. Mellan horisont 2 och 3 sker ungefär 
en fördubbling av både antalet lokaler och ytan 
av kulturlager. Under horisont 4 minskar däre-
mot både antalet lokaler och ytan av kulturlager. 
Ovan slogs horisont 4 och 5 samman och orsaken 
till detta är att bygden i kusten drastiskt minskar 
vid övergången mot senneolitikum. Från denna 
tid finns endast en lokal, Stängslarna, i området 
(fig. 63). Avvecklingen av fenomenet kustboplat-
ser sker därmed parallellt med att indikationer på 
jordbruk ökar. En tolkning av detta är att en om-
lokalisering av bygd till områden mer lämpliga för 
odling och dylikt sker vid denna tid (jfr. kap. 9). 

Oberoende av om man räknar på antal boplat-
ser eller yta kulturlager indikeras att bygden från 
en blygsam början under horisont 1 växertill un-
der närmare 1000 år fram till omkring 3000 f.Kr. 
Härefter sker en minskning av bebyggelsens om-

Period BP BC Tidsperiod Meter över havet

Horisont 1 5150-4850 4000-3700 300 år Ca 53-49,8

Horisont 2 4850-4600 3700-3400 300 år Ca 49,7-47,5

Horisont 3 4600-4200 3400-2800 600 år Ca 46,5-43,5

Horisont 4 4200-4000 2800-2500 300 år Ca 42,1-37

Horison 5 4000-3750 2500-2200 300 år Ca 37-35,5

SN 3750-3500 2200-1800 400 år Ca 35-33

Figur 57. Tabellen redovisar den kronologi som är utgångspunkt för den kulturhistoriska beskrivningen av Dalälvs-
gruppen.

Figure 57. Table of the chronology which forms the base for the culture historial description of the Dalälven river group. 
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fattning och under sista delen av 3:e årtusendet 
f.Kr. upphör lämningarna av denna karaktär helt 
att förekomma (Björck 1999b:346f.). Det är först 
mot slutet av nedgången, på horisont 5-lokaler, 
som de första indikationerna på jordbruk uppträ-
der (Björck m.fl. 2006; Ytterberg 2006). 

Om man ser till hur synkrona lokaler inom be-
byggelsegruppen är lokaliserade i förhållande till 
varandra visar det sig att de ligger tätare under ti-
digneolitikum och äldre mellanneolitikum och allt 
glesare under de yngre perioderna. Om materialet 
delas in i skärgårds- respektive åmynningslokalise-
ring, visar det sig att andelen lokaler i skärgården 
ökar över tid. Nyetableringar i ytterskärgård sker 
alltifrån horisont 2 men framförallt under hori-
sont 3. Under horisont 4/5 finns lokaler enbart i 
sådana skärgårdsmiljöer och inte alls i åmynningar 
(fig. 59-63). I relation till en samtida kustlinje lo-
kaliseras boplatserna således allt längre från Dal-
älvens mynning. Under horisont 1 är lokalerna 
belägna vid älvmynningen och många boplatser 
är till och med belägna uppströms älvmynningen. 
Under horisonterna 2-3 är huvuddelen av boplat-
serna fortfarande lokaliserade mindre än en kilo-
meter från älvmynningen. Den fortfarande under 
horisont 3 frekvent utnyttjade älvmynningen står 
under horisont 4/5 helt utan bebyggelse. Mellan 
horisont 3 respektive 4/5 sker en total omlokalise-

ring av bygden. I Dalälven ligger lokalerna under 
horisont 1-3 oftast i anslutning till älvens mynning 
medan boplatserna under horisont 4/5 ligger 6-10 
kilometer från den samtida älvmynningen. Det 
finns också tendenser till grupperingar inom byg-
den. Dessa framträder som kluster av samtida bo-
platser, här benämnda territorier. När bygden är 
som störst kan upp till tre skilda kluster av lokaler 
urskiljas inom bygden (fig. 58).

Nedan skall vi med utgångspunkt i materia-
let försöka skissera en översiktlig bebyggelseut-
veckling. Boplatsgruppen vid Dalälven etableras 
omkring 4000 f.Kr. Från den tidigaste delen av 
neolitikum (horisont 1) finns 9 lokaler med en 
sammanlagd yta på omkring 3600 m2. Boplatser-
na är lokaliserade till Käringön och Kristinelund 
i Dalälvens samtida mynningsområde. Samtliga 
lokaler är belägna mellan 55-51 meter över havet 
(vissa har legat indragna utmed älven). Av det os-
teologiska materialet att döma har basnäringen 
varit säljakt och fiske. Daterade lokaler från denna 
period i området är Västeräng, Bondglamsen och 
Överhärde (t.ex. Björck 2000a).

Under horisont 2 expanderade bebyggelsen 
kraftigt och det finns 25 lokaler med en samman-
lagd yta av över 49 000 m2. Vid denna tid etable-
rades en större grupp av boplatser i Kågbo. En 
mindre etablering skedde vid Älvkarleby och yt-

Bygd, horisont, territorie Antal Yta (ca) Några exempel på lokaler

Dalälven Horisont 1, territorie 1 11 3350 Kristinelund 1 och 2, Norrängen 1, Hjällsjön

Dalälven Horisont 2, territorie 1 12 32800 Kågbo 1 och 3, Annasviken, Vidafors

Dalälven Horisont 2, territorie 2 6 9700 Nionberg 1, Nionbergssjön, Norrängen 1

Dalälven Horisont 2, territorie 3 8 7400 Finnmossen 3 och 5, Rudsjön

Dalälven Horisont 3, territorie 1 11 50600 Kasholmarna, Kågbo 2, Käringängen 1 och 2

Dalälven Horisont 3, territorie 2 17 33000 Brusbo, Grimsarbo 2 och 5, Nionberg 2

Dalälven Horisont 3, territorie 3 17 35450 Högmossen, Rudsjövallen, Östanås

Dalälven Horisont 4, territorie 1 7 5600 Grimsarbo 3, Marmaby 4, Rörbacka 1

Dalälven Horisont 4, territorie 2 14 17000 Gullrudde 1 och 3, Källmyra, Rafsäng

* Benämns på vissa kartor Högmossen 1 vilket kan vara förvirrande

Figur 58. Avgränsade territorier inom Dalälvsbygden. Beteckningarna anger bygd, datering och territorie. Några 
exempel på lokaler som förts till respektive horisont och territorie anges i sista kolumnen (jfr. fig. 59-63, bil. 1).

Figure 58. Delimited territories within the Dalälvsarea. The table shows site size in square meter, dating and ter-
ritory. Some examples of dwelling sites that are connected to respective horizon and territory are presented in the last 
column (cmp. fig. 59-63, bilaga 1).
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terligare en på andra sidan av åsen vid Vallatorp. 
Boplatserna ligger tätt samlade i mindre klungor. 
På vissa lokaler, ofta belägna långt ut i skärgården, 
finns endast säl i det osteologiska materialet som 
iakttagits vid avgränsningen. Kanske represente-

rar dessa ibland specialiserade säljaktslokaler som 
fungerat tillsammans med de platser som brukats 
året om. Eftersom säl vanligtvis utgör 70-90 % av 
materialet talar emellertid sannolikheten för att 
just denna art påträffas vid provsgrävning (eller 
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Hjällsjön
Skiljaren 1, 2

Sörmossen 1

Nionbergssjön

Lilla Käringön
Södra Kvarnön

Kristinelund 2

Dalälven

Figur 59. Skärgårdslandskapet vid Dalälvens mynning ca 4000 f.Kr. På kartan redovisas kända tidigneolitiska 
boplatser (horisont 1). Strandlinjekartor beräknade med en numerisk modell utvecklad vid SGU (Copyrightmedgi-
vande dnr 30-1592/2002).

Figure 59. The archipelago at the Dalälven river mouth around 4 000 BC. The map displays known Early Neo-
lithic settlements (horizon 1). The shore line maps are calculated using a numeric model developed by SGU (Copyright 
permission no 30-1592/2002).
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motsvarande). Storskaliga undersökningar krävs 
således för att vi skall få säkrare kunskap om detta, 
materialet som iakttogs vid avgränsningarna är för 
begränsat för att kunna ge några svar. När det gäl-
ler den allmänna fyndbilden är denna likartad på 

samtliga lokaler. Detta kan tolkas som att alla haft 
likartad funktion och att de olika lokalerna istäl-
let skall förstås som spåren efter grupper av varie-
rande storlek. De platser som hittills undersökts 
indikerar snarast det senare och endast framtida 
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Myrbo

Skjutbanan 1
Finnmossen 5
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Älvkarlen 2

Finnmossen 3
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Rudsjön
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Vallatorp 4

Figur 60. Skärgårdslandskapet vid Dalälvens mynning ca 3700 f.Kr. På kartan redovisas kända tidigneolitiska 
boplatser (horisont 2). Strandlinjekartor beräknade med en numerisk modell utvecklad vid SGU (Copyrightmedgi-
vande dnr 30-1592/2002). 

Figure 60. The archipelago at the Dalälven river mouth around 3 700 BC. The map displays known Early Neo-
lithic settlements (horizon 2). The shore line maps are calculated using a numeric model developed by SGU (Copyright 
permission no 30-1592/2002). 
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storskaliga undersökningar kan ge säkra besked 
om huruvida lokaler med olika funktion funnits 
(Björck 1998; Björck & Björck 1999; Segerberg 
1999; Nilsson 2006; Sundström m.fl. 2006; Björck 
& Larsson 2007a). 

Under horisont 3 fortsatte bebyggelsen att till-
ta, både antalet boplatser och kulturlagrens sam-
manlagda yta ökar. Boplatsen Högmossen hör till 
övergången mellan horisont 2 och 3. I området 
kring Dalälven finns vid denna tid 44 lokaler med 
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Figur 61. Skärgårdslandskapet vid Dalälvens mynning ca 3400 f.Kr. På kartan redovisas de boplatser som hör till 
horisont 3. Strandlinjekartor beräknade med en numerisk modell utvecklad vid SGU (Copyrightmedgivande dnr 
30-1592/2002).

Figure 61. The archipelago at the Dalälven river mouth around 3 400 BC. The map displays known settlements 
belonging to horizon 3. The shore line maps are calculated using a numeric model developed by SGU (Copyright per-
mission no 30-1592/2002). 
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över 118 000 m2 bosättningsyta. Etableringarna 
i de tre huvudsakliga bosättningsområden som 
framträdde under horisont 2 växer och samtidigt 
framträder boplatser lokaliserade till den absoluta 
ytterskärgården. Det senare ett fenomen vars be-

gynnelse kan iakttas redan under horisont 2. Un-
der horisont 3 blev denna typ av ytterskärgårds-
lokaler allt mer vanliga. I dalälvsområdet fanns 
sådana lokaler exempelvis vid Marstrandsmossen, 
Gullrudde och Vallatorp (Björck 1999a). 
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Vallatorp 1, 2

Gullrudde 1, 3
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Dalä
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Figur 62. Skärgårdslandskapet vid Dalälvens mynning ca 3000 f.Kr. På kartan redovisas de boplatser som hör till 
horisont 4. Strandlinjekartor beräknade med en numerisk modell utvecklad vid SGU (Copyrightmedgivande dnr 
30-1592/2002).

Figure 62. The archipelago at the Dalälven river mouth around 3 000 BC. The map displays known settlements 
belonging to horizon 4. The shore line maps are calculated using a numeric model developed by SGU (Copyright 
permission no 30-1592/2002). 
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Vid tiden mellan horisont 3 och 4 bröts den 
trend med tillväxt som vi sett tidigare och istället 
skedde en kraftig minskning både vad det gäller 
antalet lokaler och mängden boplatsyta. Antalet 
lokaler mer än halveras och mängden boplatsyta 

minskar till en femtedel under horisont 4. Sam-
tidigt sker en stor förändring i lokaliseringen av 
bosättningarna. I Dalälvens mynning som alltse-
dan begynnelsen under horisont 1 varit bebyg-
gelsens kärnområde, finns under horisont 4 inga 

Stängslarna

Dalä
lve

n

0 4 km

Figur 63. Skärgårdslandskapet vid Dalälvens mynning ca 2400 f.Kr. På kartan redovisas de boplatser som hör till 
horisont 5. Strandlinjekartor beräknade med en numerisk modell utvecklad vid SGU (Copyrightmedgivande dnr 
30-1592/2002).

Figure 63. The archipelago at the Dalälven river mouth around 2 400 BC. The map displays known settlements 
belonging to horizon 5. The shore line maps are calculated using a numeric model developed by SGU (Copyright per-
mission no 30-1592/2002). 
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lokaler kända. Istället är boplatserna vid denna 
tid lokaliserade till ytterskärgården öster om Älv-
karleby/Marma-åsen. Att döma av resultaten från 
avgränsningarna tilltar mängden grönlandssäl och 
förekommer mer frekvent på dessa yngre lokaler. 
Möjligen indikerar detta att artens betydelse som 
jaktbart vilt ökat. 

Horisont 5 är som nämnts bara representerad 
av en lokal i bygden. Att mängden boplatser un-
der detta skede minskar drastiskt är en iakttagelse 
av generell relevans. Storleken på de kustboplatser 
som finns är dessutom blygsam (t.ex. Ytterberg 
2006). Dessa iakttagelser i kombination med att 
jordbruksindikationer finns på samtliga undersök-
ta lokaler från detta skede antyder att en föränd-
ring av landskapsutnyttjandet skett.

Genom att hela inventeringsmaterialet kunnat 
dateras framträder en god bild av bebyggelsens 
utveckling under perioden, ca 4000 till 2300 f.Kr. 
Denna visar en stark tillväxt men också regression 
inom bygderna under perioden. Fram till ca 3000 
f.Kr. ökar storleken på såväl som antalet lokaler 
markant. Härefter, under 3:e årtusendet f.Kr, sker 
en minskning i avseende både på storlek och på 
antal. I Dalälvsgruppen finns under äldsta skedet 
(horisont 1) och yngsta skedet (horisont 4/5) inga 
ytmässigt stora lokaler. Sådana lokaler förekommer 
enbart inom horisonterna 2 och 3 och huvuddelen 
hör till sistnämnda. Parallellt med minskningen 
under horisont 4 tenderar lokalerna att flytta läng-
re ut i skärgården. De övergripande tendenser som 
beskrivits verifieras av likartade tendenser i E4-
materialet (Björck 2004; Björck & Ytterberg 2004; 
Sundström & Darmark 2005; Lindberg 2006; 
Nilsson 2006; Sundström m.fl. 2006; Ytterberg 
2006; Björck & Larsson 2007a). Att förändringar 
som resulterat i dessa mönster har skett, måste nu-
mera kunna sägas vara väl belagt. Det som återstår 
är förslag på tolkningar kring orsakerna bakom 
dessa mönster (t.ex. Björck 1999b).

I bygderna finns, som nämndes ovan, under varje 
horisont två eller tre kluster (territorier) med 6-17 
boplatser inom 1-3 kilometers inbördes avstånd. 
Avståndet mellan klustren överstiger vanligtvis ca 
5 kilometer och i medeltal finns 11 samtida boplat-
ser i varje territorium. Källkritiskt bör beaktas att 
det är möjligt att vissa lokaler inom en horisont 

kan utgöra en sekvens, ett äldre och ett yngre ske-
de, inom tidsintervallet. Generellt torde det ändå 
vara möjligt att i analysen betrakta dem som att de 
i normalfallet använts parallellt då brukningstiden 
på undersökta lokaler av detta slag ofta uppgår till 
flera hundra år. Vi menar att det är genom att kom-
binera utgrävningsresultat med bygder och territo-
rienivån inom byggderna som man kan närma sig 
en detaljeringsgrad som speglar det neolitiska lo-
kalsamhället. Kombineras kunskapen om boplat-
sernas synkrona kontext i bygderna med resultaten 
från utgrävningar, d.v.s. vad boplatserna represen-
terar, är kanske förståelsen för hur lokalsamhället 
kan ha varit beskaffat inte längre så avlägsen. Den 
bild som framträder på denna skalnivå är att byg-
derna består av flera territorier och att det inom 
dessa finns några större och ett antal mindre, men 
av allt att döma samtida, boplatser. 

Dalälvsbygden under  
Högmossentid,  
ca 3500-3300 f.Kr.

Högmossen hör till den blomstringstid under mit-
ten av fjärde årtusendet f.Kr. då antalet såväl som 
storleken på kustboplatserna kulminerade. Den 
ligger, som framgick ovan, dessutom i den största 
koncentrationen av samtida boplatser vi känner 
från perioden, Dalälvsbygden. Att Dalälvsbygden 
var tätbefolkad under yngre stenåldern beror säker-
ligen till stor del på att människorna valde att inrik-
ta sig på marina resurser kombinerat med den rika 
miljö som uppstod när södra Sveriges största vat-
tendrag mötte havet (Litorinahavet). I Dalälvsbyg-
den låg boplatserna koncentrerade till tre huvud-
sakliga territorier, ett västligt vid Dalälvens utflöde 
i Litorinahavet, d.v.s. i området kring Kågbo, ett 
omkring den vik som vid denna tid fanns vid Nion-
berg och det tredje i den rika skärgården som fanns i 
området kring Högmossen. Avståndet mellan dessa 
territorier är fem till sju kilometer fågelvägen och 
något längre om man räknar med sjövägen. I dessa 
territorier fanns under den tid människor levde vid 
Högmossen ca 45 lokaler fördelade på de skilda 
territorierna. Den osäkerhet som uttrycks beror 
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på att avgränsningen mot föregående och efterföl-
jande horisont i några fall kan diskuteras. Detta kan 
emellertid endast i mindre grad förändra och på-
verkar inte den övergripande bilden av bygden och 
territorierna. Man kan konstatera att det i territo-
rierna verkar finnas tio till tjugo, såvitt bedömning 
är möjlig, samtida lokaler (fig. 58). Fyndmaterialets 
sammansättning och de djurarter, främst säl och 
fisk, som uppträder är i samtliga bygder, territorier 
och i de flesta fall på enskilda lokaler likartade. I ett 
försök att fördjupa förståelsen för denna miljö un-
der senare delen av tidigneolitikum skall vi se när-
mare på det territorium i vilket Högmossen ingick. 
Mer detaljerad information om platserna i de andra 
territorierna i Dalälvsbygden under samtiden finns 
att tillgå i bilaga 1. 

Boplatserna och miljön i  
Högmossenterritoriet
Boplatsen Högmossen var belägen på fastlandet, på 
östra sidan av en stor halvö som sköt ut i havet mot 
norr (fig. 61, 64). Söder om Högmossen fanns un-
der bosättningstiden en grund vik, eller lagun, som 
givit lä och lugnt vatten. Denna lagun framträder 
inte i den skärgårdsrekonstruktion som presentera-
des ovan. Att så är fallet beror på de begränsningar 
som är inneboende i dessa modeller, upplösning-
en på underlagsdata och vilken nivå strandlinjen 
placeras är variabler som begränsar den förståelse 
modellerna kan ge för landskapet. Området där 
boplatsen och det territorium av vilket den var en 
del ligger kan karaktäriseras som ett skärgårdsland-
skap rikt på öar. I området omkring Högmossen 
finns ytterligare ett tjugotal boplatser som har va-
rit brukade under samma tid (Aspeborg m.fl. 1995: 
karta 21; Björck 1999a:47, 2006; Björck & Guinard 
2003: 34). Högmossen låg i inre delen av en fjärd, 
som i alla väderstreck var omgärdad av fastland och 
öar. Denna beskrivning gäller dock för huvuddelen 
av boplatserna i territoriet. Dessa ligger i de flesta 
fall koncentrerade till skyddade fjärdar och vikar. 
Bebyggelsen i territoriet koncentreras till dels den 
nord-sydligt orienterade vik som finns vid Älvkar-
len och dels till den något vidare öst-västligt orien-
terade fjärden vid Högmossen och öarna i anslut-
ning till dessa. Lokaliseringen av samtliga platser 

antyder således att man eftersträvat skyddade plat-
ser som låg nära det jaktvilt, främst marina arter, 
man föredrog. En bild som med eftertryck bekräf-
tas av osteologiska resultat (kap. 6).

Samtliga boplatser präglas, precis som Högmos-
sen, av ett podsoliserat kulturlager som innehåller 
ben, keramik och stenredskap. För detaljer kring 
vad dessa kulturlager representerar hänvisas till 
resultaten nedan eller beskrivningar av andra stor-
skaligt undersökta lokaler såsom t.ex. Fräkenrön-
ningen, Vedmora, Bollbacken, Västeräng, Fågel-
backen, Snåret eller Vendel 1:1 (Artursson 1996a, 
1996b; Apel m.fl. 1997; Björck 1998, 2000a; Björck 
& Björck 1999; Papmehl-Dufay 1999; Björck & 
Larsson 2007a). 

Mönster i boplatsernas lokalisering och storlek 
bedöms här vara den bästa utgångspunkten när man 
försöker att skapa en modell av samhället. Nedan 
skall några mönster av detta slag lyftas fram. 

Som beskrevs ovan är majoriteten av boplatserna 
i territoriet lokaliserade till fjärden vid Högmossen 
och viken vid Älvkarlen. Övriga ligger på öarna i 
anslutning till dessa men alltid i skyddade lägen 
även på dessa. Vid inventeringarna har kulturla-
gren på respektive plats avgränsats och använder 
man resultatet för att indela lokalerna efter storlek 
framträder en intressant tendens. De lite större lo-
kalerna ligger inom ett ca 4x4 kilometer stort om-
råde. Detta område sträcker sig från Högmossen 
till Finnmossen 4 i nord-sydlig riktning och Val-
latorp 3 till Marmaby 3 i öst-västlig riktning. Inom 
detta område finns åtta mellanstora lokaler, av vil-
ka Högmossen är en. De stora lokalerna är relativt 
jämnt fördelade mellan fjärden kring Högmossen 
och viken vid Älvkarleby. I båda fallen finns denna 
storlekskategori dels i inre delen och dels på öarna 
utanför. Centralt i grupperingen finns Älvkarlen 1 
som är unik i sin omfattning i territoriet, platsen 
har ett kulturlager med en utsträckning på över 
16500 kvadratmeter. De små lokalerna har, till 
skillnad från de mellanstora, en vidare spridning i 
landskapet och finns några kilometer utanför den 
centrala delen av territoriet. De är lokaliserade till 
öar längre ut i skärgården vid t.ex. Rörbacka i norr 
eller Östanås i söder (fig. 61, 64). 

Även om landskapet har haft stor betydelse för 
lokaliseringen av platserna och begränsat valmöj-
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Figur 64. Med nya metoder kan en ny neolitisk 
bebyggelsehistoria skisseras, ett arbete som kan 
utgöra grund för bättre förankrade samhällsmo-
deller. Ovan avbildas avgränsade kulturlager 
från samtliga lokaler i de neolitiska bygderna, 
från Dalälven i söder till Hamrånge i norr, 
sorterade efter storlek och form. De platser som 
undersökts är markerade med namn i bygdesam-
manställningarna. Till vänster visas några av 
dessa kulturlager i den rekonstruerade skärgård 
en som hörde till Dalälven territorie 3, horisont 3, 
d.v.s. den samtida skärgården i territoriet kring 
boplatsen Högmossen, ca 3400 f.Kr. Högmossen 
är markerad men i norr kan även t.ex. den stora 
lokalen Älvkarlen 1 igenkännas genom sin form i 
uppställningen ovan

Figure 64. Using new methods, a tentative 
Neolithic settlement history can be written, a 
work that can form the basis for better-informed 

societal models. Above are delimited culture layers from all sites in the Neolithic tracts, from the Dalävlen river in the 
South to Hamrånge in the North, arranged according to size and shape. Excavated sites are marked by name in the 
tract compilations. To the left are some of these culture layers in the reconstructed archipelago, ie the contemporary ar-
chipelago in the territory around Högmossen c. 3400 BC. Högmossen is marked by name, but to the North for example, 
is the large site Älvkarlen 1 visible and clearly discernable by its shape. 
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ligheterna kan den bild som framträder vid Hög-
mossenterritoriet sägas ha en generell relevans i 
bygderna och de territorier som finns inom dessa. 
Både antalet lokaler, lokalernas storlek och lokali-
sering kan därför antas spegla ett system som gäller 
inte bara detta eller de andra territorierna i Dalälvs-
bygden utan även de territorier som finns i byg-
derna vid t.ex. Tierp, Månkarbo, Vendel, Mårtsbo, 
Gavleån, Testeboån eller t.ex. vid Hamrånge. Des-
sa mönster speglar uppenbarligen viktiga dimen-
sioner i hur människorna på kustboplatserna levde 
och utnyttjade landskapet. Om dessa mönster tol-
kas i ljuset av resultaten från storskaliga undersök-
ningar av den typ som utfördes på Högmossen kan 
vår förståelse väsentligt fördjupas. Ett sätt att göra 
detta, som bör kunna fungera i denna miljö, är att 
genom formen och storleken på kulturlagren klas-
sificera platserna och tolka dessa i analogi med un-
dersökta lokaler av likartad storlek. Resultatet från 
undersökningen av Högmossen kan om detta görs 
direkt relateras till beskrivna bebyggelsemönster 
och vara en ingång till att tolka dessa.

Mellan skog och hav  
– Högmossen, närmiljö  
och organisation

Högmossen var ca 2000 m2 stor och är ett exem-
pel på en egentlig kustboplats, d.v.s. storlekskate-
gorin mellanstor. En klar majoritet av de platser 
som är kända och trovärdigt avgränsade finns i 
denna storlekskategori. Med trovärdigt avses att 
avgränsningen gjorts utifrån förekomsten av fynd-
material. Detta är inte alltid fallet utan en tomt- 
eller ägogräns kan ibland ha använts för hjälpligt 
avgränsa fornlämningen, såsom gjorts vid t.ex. 
Vretas i Valbo.

När goda avgränsningar finns kan dock under-
sökta platser fungera som en nyckel till att fördjupa 
förståelsen för de mönster som skisserades ovan. 
En trovärdig tolkning av dessa mönster måste för-
ankras i resultaten från storskaliga undersökningar 
av detta slag. Undersökningarna måste vara stor-
skaliga för att material som speglar variationen 
i aktiviteterna och t.ex. under vilka delar av året 

platserna brukats skall framträda, en delundersök-
ning eller svep med provgropar kan inte förväntas 
fånga detta (jfr. Björck 1997; Biwall m.fl. 2007). 
En välförankrad bild av de fynd, anläggningar och 
konstruktioner som finns på platser som Högmos-
sen är därför nödvändig för att de ovan beskrivna 
mönstren skall kunna ges en fördjupad tolkning.

Som varandes den första plats som undersökts 
storskaligt i Dalälvsbygden är Högmossen ett gyl-
lene tillfälle att för första gången erhålla en inblick 
i en av östra Sveriges mest omfattande neolitiska 
bygder. I detta perspektiv är Högmossen viktig för 
förståelsen av Dalälvsgruppen, men också det neo-
litiska samhället i allmänhet. 

Högmossen – upptäckten  
och förundersökningen
När Högmossen påträffades, vid de inventeringar 
som utfördes inom ramen för projektet ”Yngre 
stenålderns kustboplatser”, gjordes också en av-
gränsning av kulturlagret med de metoder som 
brukades inom inventeringsprojektet. Avgräns-
ningen utfördes genom att provstick gjordes tills 
fynden upphörde och det område som var fyndfö-
rande inmättes med GPS. Det är med tillfredstäl-
lelse man kan konstatera att den avgränsning som 
gjordes på 90-talet överensstämde väl med resul-
tatet från den betydligt mer omfattande förunder-
sökning som utfördes sensommaren 2002 (Björck 
2004). Förundersökningen bekräftade i stort det 
som blivit konstaterat i samband med upptäckten 
och kan därigenom sägas ha varit ett test av den 
metod som användes för att översiktligt avgränsa 
neolitiska kustboplatser inom inventeringsprojek-
tet. Resultaten visar att de avgränsningar av boplat-
ser som utfördes inom ramen för inventeringarna 
kan användas för att skapa en översiktlig neolitisk 
bebyggelsehistoria för regionen (jfr. ovan). 

Högmossen var innan undersökningen belägen 
i östsluttningen på Rudsjöåsen, en del av Uppsa-
laåsen, med huvudsakligen nordsydlig sträckning. 
Lokalen låg utsträckt längs höjdnivån ca 45,8 me-
ter över havet. Förklaringen till detta är att denna 
nivå utgjorde nivån för den forntida strand efter 
vilken platsen orienterats. Den undersökta bo-
platsen låg vid undersökningstillfället öster om 
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en skogsbilväg, som var ca 3 meter bred och löpte 
längs åsen väster om boplatsen. Vägen var, precis 
som boplatsen, orienterad efter landskapet och 
följde en höjdkurva som låg strax ovanför den nivå 
där kulturlagret upphörde. Inga stora markarbe-
ten hade utförts vid anläggandet av denna väg. 
Sten hade röjts och sluttningen jämnats ut genom 
att material, i mån av behov, tagits från väster och 
lagts i öster. 

Väster om skogsbilvägen fanns ett hygge där en 
markberedning nyligen utförts, skadorna var om-
fattande. I de djupa och stora sår som hade rivits 
upp gjordes flera inspektioner efter fyndmaterial 
men inget sådant påträffades. Resultatet av dessa 
inspektioner och även av de provgropar som upp-
togs längs västra sidan av vägen vid förundersök-
ningen var att Högmossen mot väster avgränsades 
nedan eller möjligen emot skogsbilvägen. Väster 
om vägen framkom således inga fynd i höjd med 
boplatsen. Fyndmaterialet vid Högmossen var 
koncentrerat till den flacka sandiga sluttningen 
som låg i höjdintervallet ca 46,6-45,8  meter över 
havet öster om vägen. Sanden i detta område ten-
derade att bli mer finkornig ned mot öster och 
övergick efterhand i mo/mjäla. Vid ca 43 meter 
över havet vidtog myrmark d.v.s. Högmossen. 

I höjd med den mila som påträffades ca 50 me-
ter söder om boplatsen kunde dock en begränsad 
mängd fynd konstateras väster om vägen (Björck 
2004:27f.). Dessa var koncentrerade till en topo-
grafiskt välavgränsad, om än svagt markerad, sten-
fri terrass i detta område. Platsen väster om vägen 
var genom fyndförekomst avgränsad mot öster, 
norr och söder. Den terrass till vilken detta fynd-
material var koncentrerat hade sin nedre del nå-
gon meter högre än själva Högmossen-boplatsen, 
d.v.s. det låg med sin lägsta del ca 47,5 meter över 
havet. Det ter sig sannolikt att denna yta brukats 
vid en tid då den plats vi undersökte fortfarande 
låg under vatten. Då det var helt fyndtomt en 
sträcka om 50 meter, från södra delen av boplat-
sen fram till milan finns goda rumsliga argument 
att anta att nämnda fynd representerar en separat 
fas. De spridda fynd som påträffades i skadorna 
från markberedningen hade dessutom en annan 
karaktär än de som påträffades i kulturlagret vid 
Högmossen och tolkningen att dessa fynd hör till 

en äldre fas styrktes därmed av typologin. Den, 
utifrån strandnivå såväl som rumsliga argument, 
äldre lokalen väster om skogsbilvägen bedöms 
därför vara en separat lokal (Högmossen 3) och 
höra till en något äldre fas. 

När förundersökningen inleddes var boplatsen 
bevuxen med tallskog och inslag av gran fanns 
(fig. 11 och 12). Skogen var ca 25-30 år gammal 
och undervegetationen bestod av mossa, gräs och 
örter. Delar av boplatsområdet hade påverkats av 
hyggesberedning, högst sannolikt i samband med 
att den nuvarande skogen planterades, kanske 
någon gång under slutet av 1970- eller början av 
1980-talet. Skadorna på själva boplatsen var emel-
lertid ringa, man hade under markberedningen 
vid upptagande av gropar huvudsakligen skalat 
av vegetationen relativt ytlig, de djupare liggan-
de boplatslagren var därför opåverkade av denna 
händelse även på de platser där gropar upptagits. 
Dessutom verkar avskalningen ha skett glest för 
endast ett fåtal gropar kunde identifieras. 

Resultaten från förundersökningen gav en mer 
nyanserad bild av fornlämningen, dess storlek, ka-
raktär och datering (Björck 2004). Den avgräns-
ning som gjordes under förundersökningen visade 
att hela det kulturlager som en gång avsattes längs 
den nord-sydligt orienterade neolitiska strandlin-
jen låg inom vägområdet. Kulturlagret kunde vid 
förundersökningen konstateras vara rikt på fynd; 
keramik, bränd lera, brända ben, slagen kvarts, 
slipstenar, knackstenar och bl.a. en yxa påträffa-
des. Fynden visade att platsen, med avseende på 
både storlek, fyndmängd och fyndens karaktär, är 
lik de hundratals neolitiska lokaler som avgränsats 
i norra Uppland och Gästrikland (se bil. 1). De 
fynd som gjordes vid förundersökningen repre-
senterar flertalet av de fynd/fyndkategorier som 
visade sig vara relativt vanliga vid slutundersök-
ningen. Spridningen av fynden visade också en in-
tressant struktur redan efter förundersökningen. 
Rikligt med fynd hittades inom ett sydligt och 
ett nordligt område, mellan dessa var mängden 
fynd betydligt mindre. På ett övergripande plan 
kan därför resultatet från förundersökningen sä-
gas väl representera de frekvent förekommande 
fynden och hur dessa var spridda i rummet. Den 
upplösning som uppnåddes var emellertid inte 
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tillräcklig för att en djupare förståelse av mönstren 
skulle kunna uppnås. Detta var emellertid inget 
problem då förundersökningen inte var projektets 
slutpunkt. I den kommande slutundersökningen 
skulle det bli möjligt att uppnå en djupare förstå-
else för lämningen.

Med utgångspunkt från detta kan förutsätt-
ningarna för slutundersökningen vid Högmossen 
sammanfattas som mycket goda. Kulturlagret var 
ca 90x20-25 meter stort och berördes i sin helhet 
av nya E4:an som skar över platsen längsledes. De 
skeenden, kolningen, skogsbilvägen och hyggesbe-
redningen, som skett i omgivningarna hade inte 
påverkat de neolitiska lämningarna i någon högre 
grad och de spår som fanns kvar kunde därför för-
väntas ligga där de hamnade en gång för ca 5500 
år sedan. 

Ett gravfält i centrum 

– boplatsens övergripande 
organisation
Den metod vi arbetade med under slutundersök-
ningen syftade till att tillvarata den potential som 
finns i kustboplatser som i princip legat orörda se-
dan de övergavs. Den viktigaste aspekten på detta 
är möjligheten att få förståelse för spåren efter ak-
tiviteter och konstruktioner. Dessa avspeglar orga-
nisationen av platserna och denna är viktig då det-
ta är vår bästa möjlighet att få en bild av vilka som 
en gång brukade platsen. Bostädernas utformning 
och t.ex. storleken på de kärl som användes vid 
matberedning kan förväntas spegla sammansätt-
ningen på den grupp som en gång brukade plat-
serna. Aspekter som dessa har många dimensioner 
och man kan t.ex. se hur matlagningskärlen depo-
nerats i rummet. Detta kan berätta om huruvida 
man har lagat mat på ett eller flera ställen och kan 
således vara en ingång till att (fram)tolka aspekter 
på gruppens sammansättning, d.v.s. besvara huru-
vida en eller flera enheter uppehållit sig på platsen. 
Föremål och spåren efter handlingar kan därige-
nom berätta om vad människor gjort på platsen 
och belysa hur man valde att organisera sig. 

Här skall inledningsvis de konstruktioner och 

mönster som vi fann på Högmossen beskrivas i 
korthet. Det skall påpekas att presentationen är 
generell och betydligt fler aspekter lyfts fram i 
kommande kapitel. Den bild som presenteras är re-
sultatet av den process där fynd, anläggningar och 
analysresultat tolkats sammantaget. Anledningen 
till att vi väljer att presentera den övergripande 
organisationen före presentationen av underlaget 
för tolkningen är enbart för att man under läsning 
skall ha lättare att orientera sig på platsen.

Redan vid förundersökningen uppmärksam-
mades den övergripande struktur i spridningen 
av fynden på Högmossen som skulle visa sig åter-
komma i olika typer av artefakter och i konstruk-
tionerna. En koncentration av fynd i norr och en i 
söder framträdde (Björck 2004). Denna tudelning 
är den första och mest basala nivån i Högmossens 
organisation. De stora massmaterialen, keramik 
och ben, avspeglade denna tudelning genom rik-
lig förekomst i norr och söder och relativt lite i 
det mellanliggande området. Bearbetad sten hade 
också en spridning som speglade tudelningen men 
som ändå i detaljerna avvek från keramik och ben. 
Flera andra artefakttyper skulle visa sig på olika 
sätt spegla samma övergripande struktur. När det 
gäller t.ex. malstenar, slipstenar och yxor fanns en 
koncentration i norr och en i söder. Av yxorna på-
träffades alla utom en i kulturlagret och bara en 
låg i en anläggning. Den yxa som avvek i detta 
avseende kom i det centralt belägna fyndfattiga 
området. 

Denna bild speglade platsens organisation på 
en generell nivå, men var alltför grov för att bli 
begriplig. Slutundersökningen kunde visa att både 
den norra och den södra koncentrationen egentli-
gen bestod av ett stort antal olika fyndkoncentra-
tioner (avfallshögar) längs stranden (se Larsson 
2007 samt kap. 8) (se fig. 65). Det finns många 
intressanta iakttagelser att lyfta fram när det gäller 
fyndmaterialens relation till den boplatsorganisa-
tion med avfallshögar och andra ytor som växte 
fram. Nämnas kan att det fanns en tendens till att 
trasiga yxor påträffades i avfallshögarna och de 
som var hela fanns i andra kontexter. En mer de-
taljerad genomgång visar att, bearbetningsavfall 
och trasiga redskap tenderade att finnas i avfalls-
kontexterna och hela redskap vid aktivitetsytorna. 
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Figur 65. I bilden redovisas den organisation som framkom vid undersökningen. Boplatsen vid Högmossen låg 
utsträckt längs en nord-sydligt orienterad strand och längs stranden fanns ett antal fyndkoncentrationer som tolkats som 
avfallshögar. Dessa visade sig vid undersökningen ligga vid bostäderna, oftast runt hörnet från den mot stranden orien-
terade öppningen. Likartade grupperingar av bostäder, kök, hantverksytor m.m. fanns både i norr och söder och centralt 
mellan dessa enheter låg ett gravfält. Platsens övergripande organisation är synlig i nästan alla olika fyndkategorier.

Figure 65. The organisation which emerged at the investigation. The Högmossen settlement was spread out along 
a north-south orientated beach, along which there were a number of find concentrations interpreted as waste heaps. 
This turned out to be located by the houses, often around the corner from the openings, which were orientated towards 
the beach. Similar groups of dwellings, kitchens, craft areas etc were found north and south of a centrally located burial 
ground. The site’s general organisation is discernable in all find categories.
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I anslutning till avfallshögarna kunde slutunder-
sökningen påvisa koncentrationer av anläggning-
ar, stolphål, härdar och t.ex. kokgropar. I takt med 
att förståelsen ökade var det möjligt att börja för-
stå de konstruktioner som i grunden var orsaken 
till den organisation som vuxit fram på platsen. 
Bostäder, ställningar och t.ex. gravarnas placering 
kan nog sägas vara det som styrt var avfallshö-
gar kom att ackumuleras och var matlagning och 
hantverk kom att ske. Lämningarna på Högmos-
sen kunde sammantaget tolkas som spåren efter 
ett antal bostäder och kring vardera bostad fanns 
ett antal olika aktivitetsytor (kap. 8). 

Organisation och avfallshantering

De vid slutundersökningen konstaterade fynd-
koncentrationerna längs stranden kunde således 
konstateras vara avfallshögar (Larsson 2007). På 
platsen fanns ett tiotal stora, med en diameter på i 
medeltal 5 meter, och några mindre. De låg spridda 
på så sätt, att man kan misstänka att invånarna i 
varje hydda har slängt sitt skräp i den sophög som 
låg närmast (fig. 65). Varje hög bestod av uppemot 
10-30 kg keramikskärvor och fragment av brända 
djurben. En gång i tiden har skräphögarna antag-
ligen varit betydligt mer innehållsrika, men allt 
obränt slakt- och matavfall, liksom andra organiska 
rester, har för länge sedan förmultnat och försvun-
nit. De försvunna soporna avspeglades i de kraftiga 
förhöjningar av fosfater som uppmättes i högarna. 

Hyddor

Själva bosättningen har bestått av fem hyddor som 
legat uppdragna i åsslänten. Hyddorna var runda 
eller ovala och avgränsades av stolpar och pinnar 
längs omkretsen. De var cirka 10-25 kvadratme-
ter stora, med en diameter av 4-6 meter. De fem 
hyddorna (A, B, C, D, E) kunde konstateras vara 
placerade längs med stranden, på ungefär jämna 
inbördes avstånd och låg också på ungefär samma 
avstånd från stranden. För mer detaljerande reso-
nemang kring bostäderna och platsens organisa-
tion se kapitel 8.

Gravar
I fyndspridningen och i den generella organisatio-
nen av platsen syntes det att boplatsen var uppde-
lad i en nordlig och en sydlig del. Platsen präglas 
av symmetri, likartade konstruktioner och fynd 
uppträdde ofta både i den norra och i den södra de-
len. Den centrala delen utmärkte sig också genom 
att t.ex. ben från de mest frekvent förekommande 
landlevande djurarterna inte förekom där. Däre-
mot fanns ben från älg, främst horn och skallben, 
enbart i detta område. Horn påträffades vid stran-
den i höjd med den centrala ytan. Det finns också 
lite speciella bergarter som enbart förekom vid 
den centrala ytan och hydda C. Tudelningen fick 
sin förklaring när det visade sig att det inom den 
fyndtomma ytan dolde sig ett gravfält. Fyra gravar 
kunde med säkerhet konstateras inom området, 
men det fanns också en anläggning inom ytan i 
vilken det kom en yxa. Då detta var den enda yxan 
som påträffades i en anläggning på Högmossen 
kan detta möjligen vara ytterligare en grav. Yxan 
skulle då tolkas som en gravgåva. Detta uppmärk-
sammades inte i fält och kunde därför inte bekräf-
tas. Eftersom andra tolkningar av kontexten också 
är möjliga får frågan lämnas öppen. Högmossen 
kan sammanfattningsvis beskrivas som en sym-
metriskt organiserad boplats, den består av två 
likartat uppbyggda delar, en i norr och en i söder. 
Mellan dessa fanns ett område där skräp inte kas-
tades i samma omfattning och detta visade sig vara 
ett gravfält.

Kustboplatsernas funktion

Några viktiga aspekter som har stor betydelse 
för hur dessa platser skall tolkas förtjänar att lyf-
tas fram. När man gräver på ett sätt som belyser 
variationen i kulturlagren finns goda möjligheter 
att förstå de varierade aktiviteter som förekom-
mer inom boplatsen. På samma sätt kan hela vid-
den av föremålstyper och t.ex. säsongsindikatorer 
omhändertas. När det gäller platsernas funktion 
ger moderna metoder oss möjlighet att direkt eller 
indirekt spåra vad man gjort. Då det ibland har fö-
reslagits att kustboplatserna fungerat enbart som 
säsongsbrukade samlingsplatser eller t.ex. begrav-
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ningsplatser kan det vara intressant att relatera re-
sultaten till dessa antaganden. 

Aktiviteter av betydelse för att förstå platsen 
har kunnat beläggas i förekomsten av avfallshö-
gar, bostäder, ställningar, speciella ytor där hant-
verk bedrivits, mat lagats och en plats där anhö-
riga begravts (se kap. 8). Högmossen är således 
en multifuktionell plats där man bott, sysslat med 
hantverk, ätit mat och annat vardagligt men också 
begravt sina anhöriga. Att spår efter likartade akti-
viteter finns vid alla bostäder och att begravningar 
skett på en speciell yta avskild från övriga aktivite-
ter speglar att en tanke funnits med hur platserna 
organiserats. 

Benmaterial är också mycket informativa och 
berättar om jakten och vilka arter man föredrog. 
Det står i ljuset av benmaterialet bortom allt tvivel 
att fiske och jakt på vattenlevande arter varit vik-
tiga i försörjningen. Säsongsindikatorerna visar 
också att människor uppehållit sig på platsen året 
runt (se kap. 6). Det är av betydelse att i grunden 
finns samma arter vid alla bostäder men också att 
vissa mer ovanliga arter samvarierar enbart med 
vissa aktiviteter. Ett gott exempel är älg av vilken 
det främst finns ben från skalle och horn och att 
detta endast finns vid gravfältet. 

Vi kan utifrån de stora mängderna keramik sluta 
oss till att kärltillverkning och bruk av dessa kärl 
hört till vardagen (se kap. 7). Att mat har lagats 
vet vi säkert genom lipidanalyserna som kan på-
visa de spår som fortfarande efter årtusenden finns 
kvar på kärlen. Lipidanalyserna belyser inte bara 
att utan även vad man har lagat. I uppemot hälften 
av kärlen finns utöver spåren av fisk och marint 
kött även vegetabilier. Det är ett indirekt belägg 
på insamling av växter, denna aktivitet har inte 
bara handlat om hasselnötter utan har säkerligen 
varit omfattande och varierad. När det gäller ma-
ten verkar grytor med marint kött och vegetabilier 
ofta ha stått på menyn. Keramiken har också kun-
nat visa att det inte är alla typer av kärl som bru-
kats vid matlagningen. De minsta och de största 
saknar spår efter matlagning och har uppenbarli-
gen haft andra funktioner. Det är sannolikt att de 
största fungerat som bl.a. vatten- eller lagringskärl 
och de mindre kan ha fungerat som husgeråd. Det 
är av betydelse för tolkningen av platsen att kärl 

av alla storlekar finns vid samtliga bostäder. 
Vi vet också att man har tillverkat och använt 

en stor mängd av redskap i sten på platser som 
Högmossen. Slitspårsanalyserna visar indirekt 
hantverk i många olika material, ben, skinn och 
bl.a. trä (se kap. 5). Med dessa har man tillvara-
tagit jaktvilt men uppenbarligen också bearbetat 
andra material. Att redskap av alla kategorier finns 
i anslutning till samtliga bostäder var att alla san-
nolikt representera an likartad funktion.

När detta konstaterats inställer sig frågan hur 
man lämpligen tolkar dessa fakta? Vi vet att man 
varit på platsen året om och begravt de avlidna an-
höriga nära, på en därtill avsedd delyta. Storleken 
på bostäderna indikerar rimligen att varje konstruk-
tion brukats av en liten grupp. Även den ensartade 
uppsättningen av föremål och konstruktioner kring 
bostäderna indikerar att dessa alla har brukats av en 
likartad enhet. De kärl som fungerat som kokkärl 
har en mynningsdiameter på 10 till 20 centimeter 
och i ett kärl av denna dimension kan antas att man 
lagat mat åt tre kanske fem personer. Ett antal som 
också ter sig rimligt med tanke på bostädernas stor-
lek. Detta i synnerhet om några av individerna antas 
vara barn. Den stora variationen av redskap, mat, 
slaktavfall kombinerat med torkställningar och ytor 
för t.ex. hantverk indikerar att man ägnat sig åt en 
stor mängd olika aktiviteter på platsen. 

Den enklaste förklaringen till hur lämningarna 
ter sig är att en grupp bestående av ett antal min-
dre enheter levt på platsen. Varje enhet har lagat 
sin egen mat och haft sin egen bostad men levt på 
en gemensam boplats. Det ter sig rimligt att varje 
hydda skall tolkas som en familjebostad och de till 
vardera bostad hörande spåren efter hantverksy-
tor, köksytor och kokkärl som spåren efter en fa-
miljs hushållning. 

Högmossen är inte unik utan det finns numera 
en rad av lokaler från skilda delar av neolitikum 
som givit ett likartade resultat eller på andra sätt 
talar för en tolkning av dessa lokaler som en typ av 
kustbyar (Halén 1994; Olsson m.fl.1994; Arturs-
son 1996a, 1996b; Björck 1998; Björck & Björck 
1999; Segerberg 1999; Holback m.fl. 2004).

Man kan konstatera att med en provgropsstrate-
gi hamnade gropar endast i några av avfallshögar-
na och förståelsen begränsades. Vi hade tur som 
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lyckades placera groparna så att den övergripande 
tudelningen speglades vid förundersökningen, 
men flera andra spridningar hade kunnat bli re-
sultatet om provgropssvepet lagts ut annorlunda 
(Björck 1997, 2007b, 2007c; Biwall m.fl. 2007). 
En djupare förståelse för rumsliga frågor kräver att 
större ytor undersöks. En provgropsundersökning 
kan ge övergripande mönster på en plats men att 
tolka dessa och därigenom förstå platsen och de 
aktiviteter som format mönstren kräver att sam-
manhängande ytor undersöks. Motsvarande gäller 
för fynd, de aspekter som kan karaktäriseras som 
massmaterial framkommer men det mindre vanli-
ga eller unika, ofta mycket informativa aspekter av 
materialen, fångar man inte. Det kan röra sig om 
speciella artefakter, konstruktioner eller aktivite-
ter men också om variabiliteten i materialet, d.v.s. 
när det gäller sten variationen i redskapsuppsätt-
ningar eller när det gäller ben säsongsindikato-
rerna. Denna variation är central då den kan få 
stora konsekvenser för hur platser tolkas. Om bara 
vissa typer av redskap påträffas kan vi förledas att 
tro att platsen bara nyttjats för någon typ av spe-
cialiserat hantverk och om t.ex. säsongsindikato-
rer från enbart någon årstid påträffas spekuleras 
kring säsongsutnyttjande. Sådana platser kan fin-
nas men när frågor av detta slag diskuteras är det 
viktigt att ha ett grundmaterial för vilket man kan 
argumentera att avsaknaden är relevant. Material 
som klarar en basal källkritik ur detta hänseende 
erhålls inte om endast provgropar upptagits. 

Datering av Högmossen
Vid urvalet av vad som skulle skickas för 14C ana-
lys låg fokus på att få prov från olika delar av den 
undersökta ytan och att välja material som direkt 
kunde knytas till den aktivitet som vi ville datera, 
den neolitiska bosättningen. Dessutom har urva-
let styrts av att kunna kontrollera att inte egenål-
der och reservoareffekt påverkat resultatet vid da-
teringarna. Som kan ses i figur 66 så har material 
från alla större områden utom område E daterats 
och den typ av material som daterades är också av 
olika slag, hasselnötsskal och matskorpa på kera-
mikskärvor. Vid urvalet har vi även medvetet tagit 
material som ligger i en tydlig kontext och även 
försökt att ta prov från olika typer av kontexter för 
att därmed få ledning när vi försöker förstå plat-
sens utveckling och kronologi.

Vid en jämförelse mellan de olika materialty-
perna som daterats kan iakttas att hasselnötsska-
len ligger i mitten av serien och det kan därmed 
antas att matskorporna inte påverkats i nämnvärd 
utsträckning av reservoareffekt då resultaten från 
dessa dateringar blivit både yngre och äldre än has-
selnötsskalen och dessutom är samtida med dessa. 
Om dateringarna brukas direkt kan platsen ges en 
vid datering som sträcker sig 600 år från 3650 till 
3000 f.Kr, d.v.s. nästan hela horisont 2 och 3. Detta 
intervall är dock säkerligen betydligt längre än den 
egentliga brukningstiden. Strandförskjutningens 
konsekvenser i detta flacka landskap, fyndmängd 
och antalet gravar indikerar dock att brukningsti-
den varit kortare. Om man använder dateringarna 
i ett försök att finna en kortare period till vilken 

Lab nr Material Datering BP 13C Kontext

Ua-27690 keramik 4740+-55 -28,2 grop, hydda C, A8937, fnr 5886

Ua-27689 keramik 4705+-40 -26,8 avfallshög, hydda D, G2263, fnr 3949

Ua-20411 keramik 4605+-45 -26,8 SU, skärvstensflak A11310, FU R250, fnr 19

Ua-27691 hasselskal 4580+-40 -26,6 grav, A12890, fnr 5496

Ua-27692 hasselskal 4525+-40 -26,0 hydda C, G11118, fnr 5493

Ua-27688 keramik 4435+-45 -26,8 hydda B, G1425, fnr 1597

Figur 66. I tabellen redovisas samtliga 14c-dateringar från Högmossen och ifrån vilka sammanhang dessa prover 
kommer.

Figure 66. Table of radiocarbon results from Högmossen and the contexts from which these samples were collected. 
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Att finna forntiden i mikroskopet

14C

Under hela sitt liv tar levande organismer 
Upp kol från atmosfären, vattnet och födan, 
när de sedan dör stannar detta intag upp och 
ett långsamt sönderfall av vissa av de kolato-
mer som byggt upp organismen tar vid. Att 
detta sker och att relationen mellan olika typer 
av kolatomer till viss del är konstant under hela 
organismens levnad, har gett oss en möjlighet 
att räkna ut hur lång tid som förflutit mellan 
organismens död och nutid. Metoden används 
ofta inom arkeologin för att tidsbestämma 
olika materialtyper t.ex. ben, trä och organiska 
beläggningar på keramik, men metoden inne-
håller också flera felkällor vilka man som ar-
keolog måste ta hänsyn till.

Kol är en beståndsdel i allt organiskt ma-
terial och det finns i alla levande organismer 
tre olika typer av kol, alla med olika atomvikt. 
En av dessa koltyper med atomvikten 14 (14C) 
är ostabil (radioaktiv) och sönderfaller där-
för med en bestämd hastighet. Denna koltyp 
har en halveringstid på 5730 år, vilket enkelt 
uttryckt innebär att efter denna tidsrymd så 
har hälften av allt 14C fallit sönder. En annan 
koltyp, som utgör huvuddelen av allt kol som 
finns i organiskt material, har en atomvikt på 
12 (12C) och är stabil, vilket innebär att den 
inte sönderfaller. Relationen mellan dessa 
båda typer av kol ansågs länge vara stabil, så att 
organiskt material från t.ex. stenålder respek-
tive bronsålder skulle ha haft samma relation 
mellan 12C och 14C vid organismens död. Detta 
gjorde att beräkningen av åldern på det datera-
de organiska materialet sågs som förhållande-
vis enkel att utföra. Men då 14C skapas på hög 
höjd i atmosfären av den kosmiska strålningen 
och denna strålning har varierat över tid, har 
det senare kunnat konstateras att mängden 14C 
också varierat i levande organismer över tid. 
Detta har haft till följd att relationen mellan 

12C och 14C inte varit konstant under olika tids-
perioder. För att lösa detta problem konstru-
erades kalibreringskurvor som tog hänsyn till 
de varierande mängderna av 14C. Dessa kurvor 
konstruerades bl a med hjälp av dateringar av 
årsringar på mycket gamla träd i Nordamerika 
och Europa (se bild) och idag finns kurvor som 
sträcker sig så långt tillbaka som 40 000 år. En 
annan felkälla är att det i havet finns en mindre 
mängd 14C än i atmosfären, vilket naturligtvis 
påverkar den mängd som ansamlas i marina 
djur och växter. De blir därför skenbart äldre 
när de dateras eftersom de under sin levnadstid 
tagit upp mindre 14C. Detta problem har man 
delvis löst genom att ta hänsyn till mängden av 
den tredje typen av kol, som har en atomvikt 
av 13 (13C). Denna koltyp finns i högre mäng-
der i saltvatten och om sådana förhöjda värden 
påträffas i ett prov av t.ex. ben indikerar detta 
att provet har ett underskott av 14C och där-
för verkar vara äldre än det verkligen är. I or-
ganismer från Östersjön har man fortfarande 
inte helt enats om hur stor åldersskillnaden är, 
därför sägs proven från dessa organismer kun-
na verka vara allt från 70 upp till 300 år äldre 
än de egentligen är. Halten av 13C ger även 
arkeologerna en möjlighet att se om den för-
historiska människan eller dennas husdjur har 
levt av mat från havet eller inte. Detta eftersom 
13C från havslevande djur och växter tas upp i 
människan eller husdjuret när de äts och där-
med ger ett ökat tillskott 13C. Men det innebär 
naturligtvis också att ben från människan eller 
husdjuret kan visa fel ålder eftersom de fått i 
sig mindre 14C, då djur och växter från havet 
har mindre av detta kol.

Själva mätproceduren för 14C kan utföras på 
två sätt, antingen genom en så kallad aktivi-
tetsmätning eller genom acceleratormetoden. 
Aktivitetsmätning är den ursprungliga meto-



129arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

den och går, enkelt uttryckt, ut på att man un-
der ett par dygn mäter antalet sönderfall per 
tidsenhet i minst ett gram kol och därigenom 
kan avgöra provets ålder. Den mer effektiva 
och snabbare acceleratormetoden innebär att 
prov med en vikt av endast några milligram 
kan användas och istället för att vänta på ett 
radioaktivt sönderfall så sorteras atomerna un-
der en tidsrymd så kort som 15 minuter. Detta 
innebär att analystiden kan minskas radikalt 
och noggrannheten ökas flerfaldigt då enskilda 
beståndsdelar kan analyseras. Sammantaget 
gör detta att acceleratormetoden idag totalt 
dominerar 14C –dateringarna i världen.

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron] 
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Vid analysen förbehandlas alla prover me-
kaniskt och kemiskt för att rengöra dem från 
sådant som rottrådar, humusämnen och kar-
bonater vilka kan påverka åldern på provet 
om de tas med i dateringsprocessen. Slutligen 
förbränns kolet och omvandlas i en process till 
grafit som därefter kan dateras, eller i fallet 
med obrända ben där det daterbara kollagenet 
tas fram.

Idag kan många olika typer av material da-
teras och några exempel på dessa är träkol, or-
ganiska beläggningar på keramik, brända och 
obrända ben, textilier, skinn, hartser, vax och 
fröer. 



130 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

samtliga dateringar skulle kunna höra kan utifrån 
de kalibrerade värdena en utnyttjandeperiod av bo-
platsen mellan 3500 – 3300 f.Kr. antas (se fig. 67). 
Om man ser till helheten på Högmossen ter sig en 
brukningstid på några hundra år som trolig, antag-
ligen centrerad runt 3400 kal. f.Kr. (se kap. 8). Det 
är emellertid också möjligt att brukningstiden varit 
ännu kortare, den är dock sannolikt minst 100 år. 

Högmossen och Bålmyren

Den boplats inom E4-projektet som ligger närmast 
i tid med Högmossen är Bålmyren som undersök-
tes 2003 av SAU (Societas Archaeologica Upsali-
ensis). Bålmyren låg 3 mil söder om Högmossen 
och hör till Månkarbo/Tierpsgruppen (se fig. 53). 
Som kan iakttas i figur 68 så är boplatserna troli-
gen samtida till stora delar men Högmossen har 
troligen brukats under en längre tid. Detta har en 
stor vetenskaplig potential då skillnader i fyndma-
terial, t.ex. gällande stilar inte enbart kan ses som 
tidsmässig utveckling utan är betingat av lokala 
traditioner och smak.

Vad fynden kan berätta
Det är lockande att omvända sig av etnografiska 
paralleller när man tittar på levnadsförhållanden, 
men man måste vara medveten om att det finns 
stora skillnader. Skildringar av etnografiskt ur-
sprung kan inte direkt överföras till förhållanden 
under stenåldern i östra Sverige. Det finns stora 
skillnader, i det nedan anförda exempel har t.ex. 
klimatet varit betydligt kallare, landskapet karga-
re. Detta har medfört att tillskott av vegetabilisk 
kost därmed har varit betydligt svårare att finna 
på t.ex. Grönland under 1800–talet än i östra Sve-
rige under stenåldern. Till detta kommer de vär-
deringar som ligger i att den 1800–talsman som 
uttalar sig har idéer kring hygien, civilisation och 
bekvämlighet som präglats av den miljö ur vilken 
han kommer, d.v.s. en västerländsk, kristen civili-
sation i en tid som starkt präglas av kolonialismen. 
Klimatskillnaderna är av det slag som försvårade 
för människorna som valde detta levnadssätt un-
der 1800–talet relativt till de som valde detta under 
stenåldern. Att leva på detta sätt var därför sanno-
likt lättare för människorna på Högmossen än det 

Figur 67. Kalibrerade 14C-dateringar från Högmossen. Sannolikt hör samtliga dateringar till en period om maxi-
malt några århundraden kring 3400 f.Kr. Den starka strandförskjutningen gör också att en längre brukningstid av 
platsen ter sig osannolik.

Figure 67. Calibrated radiocarbon results from Högmossen. Most datings seem to congregate to a few centuries 
around 3 400 BC. Also, the radical shore displacement makes a longer period of use of the site implausible. 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
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var för 1800–talets grönlänningar. Om man bort-
ser från sagesmannens subjektivitet som överdri-
ver misären av det annorlunda är emellertid citatet 
nedan en skildring som kan vidga våra vyer och 
göra det lättare att tolka de fynd, fyndspridningar 
och konstruktioner vi faktiskt har kunnat belägga 
på många stenåldersboplatser. Om vi inte brukar 
beskrivningar av detta slag för att vidga våra vyer 
är risken överhängande att tolkningarna istället 
speglar vår egen subjektivitet och våra erfarenhe-
ter vilket sannolikt är en betydligt sämre utgångs-
punkt med tanke på de uppenbara skillnaderna 

som finns mellan säljägarnas och vårt samhälle.
En adjunkt vid namn Fries har givit en ögon-

vittnesskildring av hur människor med närings-
ekonomin baserad på säljakt levde på Grönland 
under 1800-talet. I citatet nedan får vi följa Fries 
iakttagelser när han närmar sig en grönländsk 
stuga av det traditionella slaget. Men som Oscar 
Montelius påpekar kunde det lika gärna ha varit 
en lapsk gamme i Norges nordligaste kusttrakter 
(Montelius 1888:19). 
”Den i ingångens omedelbara närhet liggande 
»afskrädeshögen, hufvudsakligen bestående af 

Figur 68. Jämförelse mellan 14C-dateringar från Högmossen och Bålmyren, två ungefär samtida boplatser som 
undersökts inom ramen för E4-projektet. Möjligen indikerar dateringarna en längre brukningstid vid Högmossen.  
En tolkning som även har stöd i motsvarande skillnader i mängden fynd, d.v.s. på Högmossen var det betydligt fler 
fynd än på Bålmyren. 

Figure 68. Comparison between radiocarbon results from Högmossen and Bålmyren, two approximately contempo-
rary settlements investigated during the E4-project. Possibly, the datings from the Högmossen site indicate a longer period 
of use. This interpretation is supported by the find volumes, i.e. Högmossen had considerably more finds than Bålmyren.

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

4500CalBC 4000CalBC 3500CalBC 3000CalBC 2500CalBC

Calibrated date

Ua 27689  4705±40BP

Ua-27690  4740±55BP

Ua 20411  4605±45BP

Ua 27691  4580±40BP

Ua 27692  4525±40BP

Ua-27688  4435±45BP

Ua-22081  4755±50BP

Ua-21621  4725±40BP

Ua-22082  4665±50BP

Ua-22085  4620±50BP

Ua-22698  4575±40BP
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skallar, ben, ruttnande inelfvor och annat affall 
från skälköttsmåltiderna», samt inkrypandet 
genom den låga gången, der man »om vädret 
är kallt och ruskigt, kan få göra en mindre tre-
flig bekantskap med de ilskna hundarna, som hit 
tagit sin tillflykt » 

»Vi antaga att vi lyckligen genomgått denna 
skärseld och genom det skinnförhänge, som gör 
tjenst som dörr, inkommit i stugans enda rum. 
Dagsljuset insläppes endast sparsamt genom en 
eller ett par med trandränkta tarmskinn öfver-
spända gluggar, och med tillhjelp häraf se vi, 
att i förhållande till invånarnes antal rummet 
hvarken till längd, bredd eller höjd uppfyller 
de allmänt antagna hygieniska föreskrifterna. 
Golfvet är belagdt med flata stenar, men med 
städningen är uppenbarligen ej synnerligen 
noga, ty affall från måltiderna med mera ligger 
der i orubbad ro; myckenheten häraf kan tjena 
såsom mätare på åtgången af födoämnen, det 
vill säga på välståndet och jagtutbytet. Vid väg-
gen midt emot ingången finnes en upphöjning, 
om natten belagd med skinn, hvilka om dagen 
ligga hoprullade uppe vid väggen. Denna så 
kallade brix upptager en stor del af rummet och 
utgör om natten sofplats, om dagen qvinnornas 
arbetsplats. Genom upphängda skinn eller på 
annat sätt är den fördelad liksom i flere bås eller 
spiltor, hvardera tillhörigt ett äkta par; vid mot-
satta väggen finnas smärre brixer för husets ogif-
ta vuxna medlemmar. Den öfriga inredningen 
är af enklaste slag och förtjenar ej att närmare 
omnämnas, om man undantager lamporna och 
grytorna. Väggarna äro i bättre hus, åtminstone 
delvis, beklädda med gamla skinn” 

Montelius 1888:19.

Det finns delar av beskrivningen som förtjänar att 
lyftas fram. Den enligt vittnet alldeles för trånga bo-
staden, avfallshögarnas placering precis runt knu-
ten och inte minst innehållet i dessa. Av relevans är 
också andra lösningar som nämns, bostadens indel-
ning och tekniska lösningar med en lång gång och 

trandränkta tarmskinn. Allt detta är en möjlighet 
att vidga våra tolkningsramar när vi ser på det vi 
faktiskt finner på platser som Högmossen.

Det vi finner när vi undersöker lämningar från 
forntiden är spåren av konstruktioner och det vi 
kallar fynd som ofta är skräp av det slag som be-
skrivs i citatet ovan. Det är sådant som man inte 
längre behövde, föremål som gått sönder eller helt 
enkelt avfall. Våra fynd omfattar emellertid inte 
allt det som beskrivs i citatet utan bara de delar av 
detta som var tillverkade i ett beständigt material 
eller har behandlats på ett sätt som gjort dem be-
ständiga. Det senare gäller exempelvis för ben som 
i dessa trakter endast bevaras i de fall då de bränts. 
En gång i tiden var skräphögarna på Högmossen 
således betydligt mer innehållsrika än de var när vi 
fann dem. Allt obränt slakt- och matavfall, liksom 
alla saker tillverkade av organiskt material har för 
länge sedan förmultnat och försvunnit. 

De 5500 år som förflutit sedan säljägare levde på 
Högmossen innebär, pga. bevaringsförhållandena, 
att den bild som fynden kan ge oss är begränsad 
till föremål av huvudsakligen sten, keramik och 
brända ben. Utöver dessa förekommer i viss mån 
trä, hasselskal eller annat makrofossil som är för-
kolnade. Att det som bevaras är begränsat till des-
sa material är naturligtvis ett problem. Antagligen 
har den stora majoriteten av människornas vardag 
omgärdats av föremål i organiska material. Säker-
ligen har man haft kläder, korgar, mattor, skedar, 
fat, skidor, båtar och många andra saker som vi 
sällan eller aldrig ser (fig. 69). Att så mycket för-
svunnit gör att om vi vill närma oss människornas 
liv och vardag på det mer detaljerade sätt som i 
adjunkt Fries skildring ger får vi närma oss denna 
genom de ledtrådar vi har. Detta är möjligt men 
kräver att stora luckor fylls i. En arkeologi som 
närmar sig människorna kräver att vi, då vi t.ex. 
finner ett sänke eller ett fragment av en metkrok, 
försöker att se de metspön och fisknät som hört 
samman med dessa. Fyndet berättar också om till-
verkning av nät, spön, krokar etc. Tolkningen bör 
emellertid gå vidare och för hanteringen av red-
skapen och den fångst de resulterade i kan antas 
att det funnits ställningar för att hänga både fisk 
och nät på tork. Förvaring och tillredning krävde 
andra anordningar och föremål, vilka även dessa 
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kan argumenteras för utifrån fyndet. Detsamma 
gäller när vi ser på en skrapa eller en pilspets, i 
dessa bör vi se även de skaftningar i trä som be-
hövdes och i förlängningen det vilt som fälldes, de 
skinn som omhändertogs och kanske även de före-
mål som sedan tillverkades av material från dessa 
byten. Man kan säga att det i artefakterna finns 
indikationer på andra föremål och konstruktioner 
människorna kan ha haft. Moderna grävmetoder 
gör att vårt underlag förbättrats, vid en storskalig 
undersökning har vi möjlighet att finna nedgräv-
ningar, härdar och stolphål vilka kan ges en tolk-
ning baserat på dessa indikationer. 

Våra tolkningar behöver emellertid inte ske helt 
i blindo utan när vi går vidare finns mer informa-

tion att tillgå. Den typ av analyser (t.ex. slitspår, 
lipider, makrofossil, fytoliter och diatoméer) som 
utförs idag kan visa vad man tillagat, vilken typ av 
bearbetning som skett och på vilken typ av material 
bearbetningen skett. Detta gör att en på platsen be-
visad bearbetning av material som sedan inte beva-
rats kan läggas till de behov som indikeras i artefak-
terna. Detsamma gäller lipidanalyser som visar inte 
bara att, utan även vilken typ av mat man lagade. 

Nästa viktiga aspekt är att de föremål vi finner 
finns i ett sammanhang. Genom att se vilka före-
mål, anläggningar och konstruktioner som finns 
tillsammans kan tolkningarna underbyggas ytter-
ligare och en mer detaljrik bild av stenålderslivet 
växa fram. För en sådan fördjupad förståelse av en 

Figur 69. De fynd som finns kvar från stenåldern är endast en bråkdel av vad som en gång fanns. Ett förhål-
lande som är viktigt att ha i åtanke när man försöker förstå och tolka spåren (Modifierad efter Österholm, Burenhult 
1991:16f.).

Figure 69. Only a fraction of the Stone Age objects remain. This is important to keep in mind when attempting to under-
stand and interpret the traces (modified from Österholm & Burenhult 1991 pp 16-).
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plats är det av betydelse att de nedbrutna delarna 
av fyndmaterialet inte är helt borta utan genom att 
studera förhöjningar av fosfathalten i jorden kan vi 
ana var större mängder har förmultnat och således 
kan en bild av var man kastat material och var man 
inte kastat större mängder anas. Det speciella med 
fosfaterna är att de, beroende på en långsam geo-
kemisk omvandling, fortfarande finns kvar i mar-
ken efter flera tusen år. Detsamma gäller spåren 
efter stolpar som rests, kokgropar som grävts eller 
härdar som byggts, genom noggrann grävning kan 
dessa upptäckas och sedan dokumenteras. 

Genom en värdering av fyndtyper, fyndsprid-
ningar, anläggningarnas karaktär och inbördes 
relation framträder konstruktioner. Resultaten av 
detta fördjupar ytterligare informationsvärdet i var 
enskilda föremål påträffas. Föremålen finns inte 
bara i sig själva utan ligger vid härden, i hyddan, 
i avfallshögen, vid en plats där hantverk bedrivits 
eller i t.ex. en grav. Det är när sådana samman-
hang (kontexter) växer fram som vi kan fördjupa 
förståelsen för hur platsen brukades och hur man 
valde att placera olika funktioner, d.v.s. boplatsens 
organisation. 

Högmossen har haft en organisation som man 
verkar ha beaktat under hela brukningstiden. 
Platsen är lokaliserad till en samtida strand som 
ligger ungefär 45,8 meter över dagens havsnivå. Vi 
kan se att människorna valt att lägga funktionerna 
längs med stranden. I den ca 20 meter breda zo-
nen närmast vattenbrynet finns spår efter en viss 
typ av aktiviteter, t.ex. hantverksytor eller tork-
ställningar. Mellan denna zon och den bakomlig-
gande skogen finns spår av helt andra aktiviteter, 
t.ex. bostäder, avfallshögar, härdar och kokgropar. 
Platsen var även delad i nord-sydlig riktning, ett 
nordligt och ett sydligt område med sinsemellan 
likartad karaktär. Dessa två områden med sina bo-
städer, kök, hantverksytor, torkställningar etc. var 
avskilda från varandra av ett fyndfattigt område 
vilket visade sig vara platsens gravfält. Tudelning-
en är synlig i spridningen av de flesta materialen 
och även i t.ex. artfördelningen bland de brända 
djurbenen. Det finns vissa arter som förekommer 
över hela ytan men t.ex. landdjur förekommer en-
bart längst i söder och i norr, inte däremellan. 

Det som framträdde såväl i fyndspridningar som 

i konstruktioner är att på rad längs stranden låg ett 
antal hyddor. Dessa verkar i flera fall ha fungerat 
som bostäder men några har haft andra funktioner. 
Strax intill dessa, men närmare stranden, låg ett tio-
tal skräphögar, små soptippar med en diameter på i 
medeltal 5 meter. De låg spridda på så sätt, att man 
kan misstänka att invånarna i varje hydda har slängt 
sitt skräp i den/de sophögar som låg närmast. Varje 
hög bestod av uppemot 10-30 kg keramikskärvor 
och fragment av brända djurben. Ute på ytan fram-
för hyddorna fanns föremål som använts vid de ak-
tiviteter som skedde på denna del av platsen. Det 
som är bevarat är yxor, slipstenar, brynen, skrapor, 
sticklar, sågar och knivar. Det finns också föremål 
som erinrar om jakt exempelvis en skifferspets. Ser 
man på dessa i sina sammanhang kan man se att 
trasiga föremål ofta ligger i avfallshögar medan de 
som är hela finns på ytan. I ytterkanten av boplat-
sen både mot söder och norr ligger mindre vind-
skydd och ytor där olika hantverk bedrivits. En lät-
tare konstruktion av detta slag finns också centralt 
på boplatsen nere vid strandzonen. 

Som framgått ovan präglas platsen på ett över-
gripande plan av en symmetri, vilket ger en an-
tydan om de idéer som varit styrande när platsen 
vuxit fram. I detaljerna blir dock denna övergri-
pande symmetri mindre tydlig och det tillstånd i 
vilket vi finner spåren kan sägas vara präglat av 
vardagens praktiska lösningar.

I följande kapitel (5, 6, 7, 8) skall vi se närmare 
på vad föremålen kan berätta och för att mesta 
möjliga information skall erhållas utnyttjas olika 
typer av analyser och kontextuell information hela 
tiden i detta arbete. 

Högmossen, fynden  
och vår strategi
Vår målsättning med Högmossenundersökningen 
har varit att uppnå en så fullständig bild som möj-
ligt av lämningarna genom att gräva på ett sätt 
som tillvaratar den särskilda potential som platser 
i denna region har stora enheter (jfr. kap. 2). Att 
gräva hela ytan i kvadratmeter gör att inte endast 
massmaterial utan även de fynd och konstruktio-
ner som kan karaktäriseras som ovanliga påträffas 
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och kan uppmärksammas. Resultatet har blivit att 
vi utöver de enorma fyndmängderna också kunnat 
finna och dokumentera svackor, nedgrävningar 
och stenkonstruktioner. Dessa konstruktioner har 
sedan kunnat tolkas som bostäder, förvaringsut-
rymmen, köksytor, härdar, kokgropar och t.ex. 
gravar. Att se dessa företeelser inom platsen gör 
att fynden hamnar i ett sammanhang som i en her-
meneutisk process leder till kunskapsuppbyggnad. 
En yxa vid en slipsten på en hantverksyta på stran-
den har en helt annan betydelse än samma föremål 
i en avfallshög eller t.ex. i en grav. Sammanhanget 
transformerar yxan från skräp till en gåva åt en 
död anfader. Att förstå och tolka sådana underlig-
gande betydelser gör arkeologin mer meningsfull.

En annan viktig anledning till att vi valt att ar-
beta på beskrivna sätt är att varken föremål eller 
t.ex. säsongsindikatorer i ben kan karaktäriseras 
som massmaterial på det sätt som keramik eller 
brända ben kan vara på platser av detta slag. Då 
det endast är massmaterial som kan förväntas av-
speglas på ett representativt sätt i spridda provgro-
par gör detta att väsentlig information förloras om 
en mindre arbetskrävande strategi väljs. I ljuset av 
hur fyndfördelning generellt ser ut på platser av 
detta slag anser vi att en strategi där en samman-
hängande yta grävs i två eller vid behov fler skikt 
har bäst möjlighet att ge en bild av variationen i 
fyndmaterialet såväl som av platsens organisation 
(jfr. fig. 15, kap. 8).

Problemet kan belysas om man betänker att 
av de 14 kg brända djurben (32500 benfragment) 
som omhändertagits och analyserats från Hög-
mossen finns säsongsindikatorer som visar att 
människor varit på platsen året om bland dessa (se 
kap. 6). Det är emellertid inte några stora mäng-
der ben som är informativa i detta avseende. Den 
stora majoriteten av benen lämnar frågan om vil-
ken del av året djuret har fällts helt öppen. Detta 
är ett faktum som noga bör beaktas vid en käll-
kritisk hantering av arkeologiska material och i 
förlängningen vid granskningen av de slutsatser 
kring t.ex. säsongsbruk som dras. Det är relativt 
vanligt att säsongsbruk diskuteras utifrån material 
som inte alls kan bära resonemang av detta slag. 
De (14 kg) brända ben som analyserats från Hög-
mossen kan jämföras med underlaget för slutsat-

serna från en likartad plats, Bålmyren. På denna 
plats som undersökts med provgropar, också inom 
ramen för E4 projektet, omhändertogs drygt 14 g 
ben, d.v.s. ungefär en promille av mängden vid 
Högmossen. En så begränsad bild av benmateria-
let får naturligtvis konsekvenser för artvariation 
och inte minst förekomst av säsongsindikatorer. 
Med utgångspunkt i de fragment som man hade 
tillgång till tolkades Bålmyren som att den nyttjats 
bara under vårvintern (Sundström & Darmark 
2005:14ff.). Faran för att generella slutsatser dras 
av ett otillräckligt material är överhängande, detta 
i all synnerhet på en plats som Bålmyren där en-
dast ett litet ”sample”, kanske någonstans mellan 
1 och 10 procent av vad som fanns insamlats. I lju-
set av att 90 till 99 procent av materialet inte ana-
lyserats är en mer rimlig slutsats utifrån detta ma-
terial, ett allmänt antagande om att gädda fiskats 
på vårvintern. Med tanke på den ringa mängden 
kanske antagandet borde stanna vid det att denna 
gädda fångades på vårvintern. Detta säger emel-
lertid mycket lite om andra aktiviteter och huru-
vida man vistats på platsen under andra delar av 
året. Det är viktigt att framhålla att säsongsindi-
katorer i ben berättar om när man varit på en plats 
men frånvaro av säsongsindikatorer är inte ett lika 
säkert tecken på att människor inte uppehållit sig 
på en plats, ett förhållande som i synnerhet gäl-
ler delundersökta platser eller platser undersökta 
bara med provgropar.

Med erfarenhet av hur stora mängder ben som 
normalt finns och hur dessa fördelas mellan olika 
avfallskoncentrationer och hur detta i sin tur påver-
kar förekomst av säsongsindikatorer är den mest 
rimliga slutsatsen av benen från Bålmyren att dessa 
gäddor fångades under vårvintern. Att platsen på 
basis av nämnda ben tolkas som säsongsbrukad är 
möjligt men det kan likaväl vara fråga om en plats 
som brukats under flera perioder eller till och med 
året om. Det omhändertagna materialet kan tyvärr 
inte med någon större säkerhet visa varken det ena 
eller det andra. Om man t.ex. beaktar de hassel-
skal som fanns på Bålmyren är det lika rimligt att 
argumentera för att platsen brukats på hösten. I 
analogi med den samtida lokalen Högmossen, är 
det intressant att det på Bålmyren fanns sex till sju 
avfallskoncentrationer. Detta mönster i boplatsor-
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ganisationen har platsen gemensamt med ett stort 
antal andra storskaligt undersökta kustboplatser 
från neolitikum. På Bålmyren har tyvärr bara en av 
dessa grävts i lite större omfattning och nästan alla 
omhändertagna ben kommer därför från denna av-
fallshög. Vad hade resultatet blivit om även övriga 
fem eller sex avfallskoncentrationer grävts med 
större noggrannhet? På Högmossen där flera kon-
centrationer undersöktes i sin helhet har vi kunnat 
visa att det finns skillnader mellan koncentratio-
nerna och går man ned på enskilda provgropar, så-

som är fallet på Bålmyren, får man räkna med att 
det varierar markant vilka arter som förekommer. 

Vår vision har syftat till att undanröja denna typ 
av osäkerhet och skapa ett material som kan utgö-
ra en fast grund för tolkningen. Genom att säkra 
ett material från hela boplatsytan samtidigt som 
anläggningar och konstruktioner tas fram kan en 
kunskapsbas om vad man gjort på platsen skapas. 
För att uppnå detta krävs dock att undersökningen 
sker med metoder som gör att de ofta diffusa spå-
ren kan iakttas (se kap. 1).  



Livet vid  
Högmossen 

– arkeologin berättar
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sten kan förefalla vara ett oföränderligt 
och evigt material men människors bruk 
har satt sina outplånliga spår. I bilden i bak-
grunden syns längsgående fåror som vittnar 
om hur en människa för 5500 år sedan på 
Högmossen styckade ett jaktbyte.

Här kommer vi att diskutera och utreda 
funktionen, organisationen och produk-
tionskedjan hos de artefakter av bergart och 
mineral som påträffades på Högmossen. 
Målsättningen har varit att belysa grun-
derna för typbestämning och teknologiska 
aspekter, för att sedan lyfta blicken och pla-
cera in materialet i händelser och de dåtida 
människornas liv. 
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är kommer vi att diskutera och utreda 
funktionen, organisationen och produk-
tionskedjan hos de artefakter av bergart 

och mineral som påträffades på Högmossen. För 
att nå detta mål har ett flertal olika analyser och 
metoder utförts och kombinerats. Dessa kommer 
att beskrivas var för sig, och därefter utvärderas 
som en helhet. Eva Hjärthner Holdar skriver att:

”För att kunna behandla och analysera teknisk 
innovation- och förändringsbenägenheten i so-
ciala system krävs t.ex. att man samarbetar mel-
lan olika discipliner vars metoder, analyser och 
tolkningar är nödvändiga delar i förståelsen av 
företeelsen” 

Hjärthner-Holdar 2006:98.

Det är i denna anda studien av artefakter av berg-
art och mineral från Högmossen sker. Resultaten 
från flera av varandra oberoende analyser av sten-
artefakter gällande morfologi, teknologi, bruks-
skador och rumsliga mönster sätts mot varandra 
för att på så vis argumentera för de olika identifie-
rade redskapens karaktär, funktion och plats. 

Kvarts

Under 1980-talet utfördes ett antal banbrytande 
studier gällande förståelsen av reduktionen av 
kvarts och analys av bruksskador på kvarts. De 
senaste årens forskning har genererat flera analys-
metoder som är till stor hjälp vid undersökning 

och tolkning av kvartsens kulturella betydelse 
(Knutsson 1988; Callahan m.fl. 1992). Under den-
na period utvecklades ett antal analysmetoder för 
att organisera och tolka kvartsmaterialet, vilka 
här kombinerats med en utgrävningsstrategi som 
började användas på denna typ av lokaler under 
1990-talet (se Biwall m.fl. 2007). Även de nya do-
kumentationsverktyg som utvecklats med digitala 
inmätningar och Intrasis som dokumentationssys-
tem har haft stor påverkan på vilka rumsliga och 
statistiska analyser som kan göras. Dessutom har 
tidsåtgången för att utföra dessa blivit rimlig. Det 
är alltså tack vare dessa tidigare studier vi nu kan 
kombinera dessa metoder och därigenom analy-
sera kvartshantverket under neolitikum. Förutom 
detta kan vi också diskutera det utifrån en starkare 
empirisk grund, där det skapas möjligheter till att 
diskutera tillverkning och funktion av olika kvarts-
verktyg, och placera in dessa i ett sammanhang där 
de belyser delar av livet för de människor som ut-
nyttjade boplatserna.

Forskningshistorik 

Före år 2002 fanns det nästan inga kända stenål-
derslämningar i norra Upplands skogsområden. 
De utgrävda fornlämningarna var begränsade till 
ett fåtal boplatser (Segerberg 1999:41). Utöver 
dessa undersökningar var det framför allt lösfynd, 
såsom stenyxor och spetsar, som vittnade om att 
människor hade vistats här i flera årtusenden. 
Antalet lösfynd stod dock inte i proportion till 

Spår från hantverk på en 
tidigneolitisk boplats i 
östra Mellansverige
Karl-Fredrik Lindberg

H
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andelen boplatser, åtminstone i jämförelse med 
de talrika fornlämningar som hade hittats vid 
inventeringar i Uppland, Gästrikland och Söder-
manland (Hammar & Wikell 1996; Björck 1999a, 
2000b). Det var med denna vetskap som systema-
tiska inventeringar företogs i E4-sträckningen. To-
talt registrerades 19 nya stenålderslokaler, huvud-
sakligen belägna på åsryggar i skogsmark (Björck 
& Guinard 2003:9). 

Fördelningen av platserna sammanfaller tämligen 
väl med undersökta boplatser från samma perioder 
i Stockholmsregionen (Färjare & Hammar 2000; 
Wickman 2000; Olsson 2003; Runesson 2003). 

De kvartsmaterial som tillvaratogs och behand-
lades vid E4-utgrävningarna kan ses som en fort-
sättning på den forskningstradition som i hög grad 
har blivit förknippad med östra Mellansverige. En 
av anledningarna till vår nuvarande kännedom 
om kvartsmaterialen är storskaliga exploateringar 
i Mälardalsregionen, vilka i sin tur har genererat 
arkeologiska undersökningar. Andra skäl till det 
växande antalet boplatser har att göra med syste-
matiska inventeringar (Hammar & Wikell 1996). 

De senaste årens forskning har genererat flera 

analysmetoder som är till stor hjälp vid undersök-
ning och tolkning av kvartsens kulturella betydelse 
(Callahan m.fl. 1992). Nyinventeringar av så kalla-
de kvartsboplatser har även givit en insyn i boplats-
organisation och ekonomi (Pettersson & Wikell 
2004). Ett omdiskuterat tema är hur man kan se 
organisationen av olika bearbetningsmetoder som 
uttryck för social identitet (Lindgren 2004:187). 

Tidigare teknologiska studier

Studier som utfördes av Errett Callahan på 
1980-talet visade att det i bearbetningsproces-
sen användes tre olika reduktionsmetoder under 
stenåldern i denna region; plattformsmetod, bi-
polär metod och städteknik. Det är framför allt 
plattformsmetod, särskilt varianten frihandstek-
nik, samt bipolär metod, som kan identifieras på 
olika kärnor och avslag. Mellansteget, alltså platt-
formsmetodens städteknik, är däremot svårare att 
identifiera (fig. 71). Proportionerna mellan meto-
derna är av stor betydelse för att förstå kvartsbear-
betningens olika steg. Genom experiment har Er-
rett Callahan visat att olika metoder efterlämnar 

Plats Datering, kal f.Kr. Kvarts, antal Kvarts, vikt (g) Medelvikt (g)

Stormossen 5:2 4730 1371 8042,5 5,9

Stormossen 5 4660 3015 7852,7 2,6

Stormossen 4 4540 2146 6166,6 2,9

Stormossen 1 4395 1714 4915,7 2,9

Skallmyran 4310 104 556 5,3

Postboda 3 4000 425 567 1,3

Glädjen 3600 32 278 8,7

Högmossen 3500 849 6676 7,9

Bålmyren 3500 378 1414 3,7

Snåret 3400 335 686 2,0

Postboda 2 3245 449 2887 6,4

Postboda 1 3100 41 417 10,2

Brännpussen 2750 50 670 13,4

Djurstugan 2300 44 195 4,4

Sommaränge skog 2000 115 421 3,7

Ryssgärdet 2000 109 650 6,0

Figur 70. Fördelning av tillvaratagen kvarts samt datering av de berörda platserna i E4-sträckningen.

Figur 70. Amount of collected quartz and dating of the sites in question along the new E4-highway.
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karaktäristiska spår på såväl kärnor som avslag. Av 
särskilt intresse är att varje metod är avhängig kär-
nornas storlek (Callahan 1987:16). 

Denna trestegsmodell finner även stöd i arkeo-
logiska boplatsmaterial, d.v.s. att kärnornas och 
avslagens storlek kan relateras till olika bearbet-
ningsmetoder. Det förekommer dock att exem-
pelvis bipolär metod tillämpas för att sönderdela 
relativt stora ämnen. Vidare är det svårt att påvisa 
städmetodens proportioner. Trots det är det fort-
farande möjligt att jämföra förhållandet mellan 
plattformsmetod och bipolär metod.

Korta fakta kring förekomsten  
av kvarts på Högmossen

Sammantaget påträffades 849 artefakter av kvarts, 
fördelade på 494 avslag, 269 splitter, 47 kärnor, 
30 redskap och nio bearbetade kvartsbitar. Av de 
metodbestämda kvartsartefakterna var 60 % redu-
cerade med plattformsmetod (frihand), 36 % med 
bipolär metod och 3 % med städteknik.

Typbestämning

Vid registreringen har alla artefakter av bergart 
och mineral typbestämts utifrån sin morfologi 
och sina teknologiska attribut. Detta har sedan 
skapat en grund för de vidare analyserna av arte-

Figur 71. Reduktionsme-
toder och experimentella 
erfarenheter. Schematiskt 
bearbetningssystem av kärnor 
enligt trestegsmodellen (efter 
Callahan 1987:60).

Figure 71. Reduction 
methods and experimental 
experience. Schematic reduc-
tion system of cores according 
to the three step model (after 
Callahan 1987:60).
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Figur 72. Kvarts påträffad på undersökningsområde spridd per relaterat objekt.

Figure 72. Distribution based on related object, of quartz found on the investigated area.
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Figur 73. Kärnor och splitter av kvarts som påträffades på undersökningsområdet.

Figure 73. Cores and splinters of quartz found on the investigated area. 
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fakterna t.ex. gällande spridningsbilder och urval. 
Den absoluta majoriteten av stenmaterialet om 
man bortser från bergart har klassificerats som 
kärna, kärnrest, avslag, fragment av avslag och 
splitter. Denna klassificering ingår sedan i den 
samlade bedömningen av hur urval för verktygs-
ämnen skett och vilka egenskaper som sökts i de 
olika verktygen. Sammansättningen av olika typ-
bestämnda artefakter inom olika områden är även 
en av grundbultarna i tolkningen av hur område-
na använts, till exempel om det varit en slagplats, 
en dump för överblivet material eller en arbetsyta 
av något slag. 

Frakturanalys – en bakgrund
I samband med E4-projektet har den frakturana-
lys, (även benämnd fragmentanalys), av kvarts 
som utvecklades i början på 1990-talet fått stort 
genomslag och utförts på samtliga mesolitiska 
och neolitiska boplatser, om än i olika utsträck-
ning (Callahan m.fl. 1992; Lindgren 2004). Frak-
turanalysen bygger på att slag mot materialet ger 
upphov till brott, närmare bestämt speciella frak-
turer när materialet utsätts för mekanisk stress 
(fig. 74). Därmed bildas olika, delvis förutsägbara, 
fragmenttyper. Experiment visar att olika tillslag-
ningsmetoder genererar en specifik andel frag-
menttyper (fig. 75a och b). 

Syftet med frakturanalyserna vid Högmossen 
har främst varit att identifiera olika aktivitetsom-
råden, till exempel slagplatser och avfallsdepo-
nering, men även för att identifiera vilken typ av 
fragment som kan ha förts till eller från lokalen. 
Till detta skall även läggas att genom att under-
söka frakturerna på kvartsartefakter har tillform-
ning av avslag för redskapsanvändning kunnat 
identifieras (Lindberg 2007). 

Några källkritiska kommentarer

Under arbetets gång har flera problem vid tolk-
ningen av frakturanalysens resultat framkommit, 
dels om storleken på fragmenten påverkar bedöm-
ningen av vilken typ det tillhör och dels hur man 
ska behandla kontexter som bara delvis är under-
sökta. Eftersom olika typer av fragment består av 
olika stora delar av det hela avslaget föreligger en 
risk att typindelningen följer storlek snarare än de 
synliga frakturerna (muntligt Kjel Knutsson). För 
att kontrollera detta gjordes en analys av resultaten 
från frakturanalysen av kvartsmaterialet från Hög-
mossen (fig. 77). För Högmossens del har även en 
viktfördelning av kärnor härrörande från olika slag-
metoder lagts in för att kontrollera om fördelningen 
är rimlig, då plattformskärnor generellt brukar vara 
större än bipolära kärnor. Om frakturanalysen är 
korrekt skall fragmentets korrigerade procentuella 
vikt av ett helt avslag ligga nära den antagna pro-
centuella vikten av ett helt avslag. Den antagna vik-
ten är framräknad från den genomsnittliga vikten 

Figur 74. Frakturer och fragmenttyper som uppstår 
när kvarts utsätts för mekanisk stress (efter Callahan 
m.fl. 1992; Rankama 2003).

Figure 74. Fracture- and fragment types that are cre-
ated when quarts are exposed for mechanical stress (from 
Callahan et al 1992; Rankama 2003).
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B. Experimentell bipolär reduktion
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Figur 75a och b. Experimentell fragmentfördelning vid plattforms- respektive bipolär reduktion (från Callahan 
m.fl. 1992).

Figure 75a and b. Experimental division of fragments from platform- respectively bipolar reduction (from Cal-
lahan et al 1992).
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av hela avslag från boplatsen, alltså 9,6 gram. Med-
elvikten för varje fragment har sedan korrigerats 
utifrån fördelningen av plattformsavslag respektive 
bipolära avslag.

Som framgår av figur 77 ligger värdena för den 
faktiska undersökningen nära de antagna, med 
undantaget mittfragment. Vid en kontroll av dessa 
noterades att de bestod av en hög procent stora 
fragment tillverkade med plattformsmetod. Detta 
kan ha sin grund i att de bipolära mittfragmenten 
missats vid registreringen eller att de förts bort 
från platsen. Som helhet indikerar resultaten att 
bedömningen av fragmenttyper utgår från frak-
turer och inte vikt. Något som ytterligare stärker 
denna bedömning är att när vikten för de ingåen-
de fragmenten i de olika fragmenttyperna jämförs 
visar de en intern storleksskillnad, alltså de olika 
fragmenttyperna uppvisar inte en enhetlig storlek. 
Det skall tilläggas här att det ofta är svårt att bedö-
ma både metod och speciellt typ av fragment med 

100 % säkerhet. Felaktigheter och osäkra bestäm-
ningar finns med andra ord vid alla registreringar 
även om dessa inte tycks vara av den grad att de på-
verkat utslaget av analyserna på ett väsentligt sätt.

Vid frakturanalyserna försöker man pussla ihop 
de olika fragment som skapas vid slag mot kvarts, 
för att på så vis identifiera vilka typer av fragment 
som förts bort eller modifierats och använts. Detta 
medför stora krav på den kontext man arbetar uti-
från, som dels bör vara utgrävd i sin helhet och dels 
vara en meningsfull kontext som ger möjlighet att 
föra en diskussion kring det aktuella hantverkets 
organisation. När det gäller det första kriteriet når 
man sällan ända fram om man sätter boplatsen som 
kontext. Ofta kan man dock avgränsa den relevanta 
kontexten till vad man tolkat som en slagplats, av-
fallshög eller en bostad med kringliggande organi-
sation. I fråga om att kunna relatera kvartsmate-
rialet till ett meningsfullt sammanhang är det ofta 
beroende av bevarandeförhållandena för övriga 

Experimentell bipolär/plattforms reduktion
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Figur 76. Fördelningen mellan olika typer av fragment vid kombinerad bipolär- och plattformsmetod (50/50) (från 
Callahan m.fl. 1992).

Figure 76. Division between different types of fragments when the two types of reduction are companied (50/50) 
(from Callahan et al 1992).
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typer av lämningar på boplatsen. Eftersom dessa 
kvartsstudier främst berör mesolitiska och neolitis-
ka lämningar i moränjordar, där bevarandeförhål-
landena ofta är relativt dåliga, har det analyserade 
kvartsmaterialet i regionen ofta ”hängt i luften” 
och inte kunnat sättas in i ett större sammanhang. 
Detta gör att studier av kvartsmaterialet från Hög-
mossen har stor potential, då vi kunnat identifiera 
och tolka relevanta kontexter i form av till exempel 
bostäder, avfallshögar och aktivitetsytor.

Frakturanalys

Vid en rumslig analys av Högmossen noterades 
fem större koncentrationer med kvarts (fig. 72). 
Koncentrationerna valdes ut för enskilda fraktur-
analyser och jämfördes med en frakturanalys över 
hela materialet från boplatsen. Detta i syfte att ur-
skilja olika aktivitetsområden i form av exempel-
vis slagplatser/tillverkningsplatser samt olika red-
skap. Ett utmärkande drag i frakturanalysen för 
hela boplatsen är en relativt stor brist på sidofrag-
ment och proximala sidofragment. Även mitt- och 

medialfragmenten är något underrepresenterade. 
Däremot finns det ett litet överskott på hela avslag 
(se fig. 78). En brist på sidofragment är något som 
har observerats på flera platser från samma peri-
od; Postboda 3, Stormossenlokalerna och Jordbro 
Industriområde (se Lindgren 2004:220f; Guinard 
2006b; Darmark & Sundström 2006:46). Av de 
fem koncentrationer som specialstuderades avvek 
den södra koncentrationen tydligast från hela bo-
platsens frakturbild. Den södra koncentrationen 
uppvisade nämligen en ännu större brist på sido- 
och proximala sidofragment (fig. 78).

För att åberopa några källkritiska aspekter bör 
det påpekas att det kan det vara svårt att tolka för-
ändringar i frakturbilden från en enskild plats jäm-
fört med den normalfördelning som experiment-
studierna visat. Upprepade mönster som de på 
Högmossen och ovan angivna exempel indikerar 
emellertid att sidofragmenten har förts ut från det 
centrala boplatsområdet. Med tanke på sidofrag-
mentens morfologi är tänkbara anledningar att de 
har använts som knivar, spetsar eller delar i har-
puner. Eftersom varje kvartskoncentration ligger i 

Del Antal vikt Medelvikt % bip-pf 
(Rank)

Korr medel-
vikt av hela 

avslag

% av hela 
avslag(korr)

Trolig % 
vikt av hela 

avslag

Side fragments 51 282 5,5 17–28 (38) 11,7 57 (47) 45

Distal fragments 76 217 2,9 13–24 (35) 12,3 30 (24) >30

Whole flakes 151 1448 9,6 47–16 (75) 100

Prox. side frag. 13 54 4,2 3–16 (16) 14.8 44 (28) >35

Prox. Fragments 34 163 4,8 10–6 (63) 8,3 50 (58) >60

Prox. middle fragments 3 8 2,7 0–3 (0) 17 28 (16) >25

Sec. High speed f. 6 3 0,5 0–3 (0) 17 5 (3)

Middle fragments 41 353 8,6 7–2 (78) 7,6 89 (113) 40–80

Medial fragments 25 97 3,9 3–2 (60) 8,7 41 (45) 40

Figur 77. Viktfördelning för kärnor, avslag och avslagsfragment i kvarts. Den korrigerade medelvikten för hela 
avslag är beräknad utifrån hur stor andel av fragmenten som borde utgöras av plattformsavslag respektive bipolära 
(Rankama 2003). Den korrigerade medelvikten skall möjligen räknas upp något pga. fördelningen av avslag mellan 
de olika metoderna, cirka 60 % plattform och 40 % bipolär. Den antagna vikten för fragmenten är beräknad utifrån 
hur stor del fragmenttyperna borde utgöra i förhållande till hela avslag. 

Figure 77. Weight distribution for cores, flakes and flake fragments in quarts. The corrected average weight for 
whole flakes are calculated from how large share of the fragments that should come from freehand- respectively bipolar 
reduction (Rankama 2003). The corrected average weight should possibly be rounded up a tad because the division 
between the reduction methods on the site was around 60 % freehand and 40 % bipolar. The presumed weight for the 
fragments is calculated from how large part of a whole flake the fragment type consists of.
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anslutning till en hydda kan de tolkas som spår ef-
ter vardagligt hantverk knuten till en familj. Detta 
skulle förklara likheterna i frakturmönstren och 
hur de följer det övergripande frakturmönstret.

Bruksskadeanalys,  
sökandet efter en mening.
En väg att gå från fragmentfördelning till stenål-
dersmäniskans intentioner och bruk av fragmen-
ten är att via slitspårsanalys öka förståelsen för hur 
olika redskapen brukas. Resultaten kan hjälpa oss 
att besvara en rad frågor och fördjupa diskussion 
kring redskap.

Att utifrån kvartsavslagens funktion som be-•	
stämts via brukskadeanalysen ställa upp verk-
tygstyper och diskutera hur dessa även kan de-
finieras utifrån tillverkningsmetod, form och 
reduktionsmetod.
Placera in verktygen av bergart och mineral •	
i boplatsorganisationen och därigenom skapa 
en bild av hur människorna på Högmossen 
under tidigneolitikum planerade sitt rum gäl-
lande olika typer av hantverk.
Jämföra med omgivande platser både geogra-•	
fiskt och kronologiskt.

”Slitspårsanalysens bidrag till en kontextuellt 
orienterad arkeologi antas kunna bli stor, sär-
skilt i östra mellansverige och delar av Norrland 
där kvartsmaterial dominerar fynden. Jag ser 
ingen annan möjlighet i dessa fall att ge mate-
rialet mening och därmed också ge legitimitet åt 
att över huvud taget plocka upp det ur marken.”

Knutsson 2006.

Bruksskadeanalys av artefakterna från den sär-
skilda undersökningen vid Högmossen har utförts 
av Kjel Knutsson, Institutionen för Arkeologi och 
Antik historia, Uppsala universitet.

Urval
Urvalet av artefakter för slitspårsanalys Högmos-
sen gjordes med två målsättningar. I det första 
steget grundades urvalet uttryckligen på avslagens 

”redskapskaraktär”. Syftet med detta var att kon-
trollera slitsspårens bevarandegrad och därefter 
om stenartefakterna som lämnats på platsen an-
vänts som redskap för att därigenom kunna avgöra 
den framtida potentialen för analysen. Eftersom 
det vid Högmossen fanns en stor mängd av dessa 

Frakturanalys
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Figur 78. Fragmentfördelning för hela Högmossen och för de olika koncentrationerna.

Figure 78. Fracture pattern for Högmossen.



149arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Att finna forntiden i mikroskopet 

Bruksskadeanalys

genom så kallad brUksskadeanalys eller 
slotspårsanalys kan vi idag, genom de spår 
som bevarats i stenverktygen, t.ex. få kunskap 
om flera av de material som bearbetats med 
redskapen, även om materialen redan för länge 
sedan brutits ned på boplatserna.

Referensmaterialet som används för att tolka 
bruksskadorna på stenverktyg är egentillver-
kade redskap vilka används på olika material 
under kontrollerade former. Då skadorna på 
redskapen senare analyseras kan kopplingen 
mellan aktiviteten, det bearbetade materialet 
och redskapet fastslås. Detta ger möjlighet att 
uttala sig om spåren på de förhistoriska sten-
redskapen och redskapens reella användning.

Bruksskadeanalysens olika steg kan skilja sig 
åt beroende på vilket material som analyseras. 
I texten nedan kommer beskrivningen att utgå 
ifrån kvarts då det inom E4-projektet huvudsak-
ligen är denna materialkategori som analyserats. 

Det första steget i själva analysprocessen är 
att föremålen rengörs. Det andra steget i ana-
lysprocessen går ut på att okulärt studera red-
skapen i mikroskop med förstoringar från om-
kring 40 gånger i ett vanligt ljusmikroskop upp 
till flera hundra eller tusen gånger i ett högför-
storande ljusmikroskop eller rentav ett svep-
elektronmikroskop. Vilken av dessa förstoring-
ar och instrument som används bestäms utifrån 
vilka frågor man vill ställa till materialet. I de 
lägre förstoringarna kan endast grövre skador 
på redskapen urskiljas och det går inte att säga 
någonting om de redskap som endast har svaga 
slitspår. För att kunna extrahera ytterligare in-
formation behövs förstoringar upp emot flera 
hundra gånger. Då kan man exempelvis avgöra 
hur redskapen använts utifrån riktningen på 
slitspåren eller mer exakt avgöra vilken typ av 
redskap det rör sig om genom att t.ex. ett hy-

velredskap får annorlunda skador på eggen än 
ett sågande redskap. Även vilka material som 
redskapet använts på kan bestämmas utifrån 
typen av bruksskador. Ett steg vidare är att i 
ett svepelektronmikroskop kunna bedöma en-
skilda detaljer i slitspåren, vilka kan jämföras 
med kända fakta från materiallära och andra 
naturvetenskapliga discipliner, vilket i sin tur 
kan ge ytterligare data kring hur och på vad 
redskapen en gång användes. Förutom bruks-
skadeanalyserna görs även kemiska analyser 
på redskapen och i vissa fall har man kunnat 
påvisa att de bearbetade materialen fastnat i 
redskapens ytor och kunnat bevaras däri under 
en mycket lång tid.

På flera stenåldersboplatser som undersöktes 
utmed den nya E4-sträckningen av Riksantik-
varieämbetet UV GAL kunde ett stenmate-
rial analyseras efter bruksskador. Analyserna 
utfördes av Helena Knutsson, SAU och Kjel 
Knutsson, Uppsala universitet. Stenmaterialet 
berättar för oss hur människorna i stenålderns 
skärgård haft en stor och varierad uppsättning 
redskap, som skrapor, sylar och knivar. Bruks-
skadeanalysen visar också att man bearbetat 
hudar och kött, men även ben, horn och trä vil-
ket skett i form av skrapning, styckning, karv-
ning och snidning. Stenålderns människa har 
alltså haft tillgång till en verktygslåda som i fle-
ra delar kan kännas igen även idag. Med hjälp 
av verktygslådan tillverkades de föremål, red-
skap och konstruktioner som man behövde.

Om bruksskadeanalysen kopplas till resul-
taten från petrografin, där stenens ursprung 
bestämts, och med hänsyn tagen till de olika 
stenredskapens funktion och typologi, kan 
stenhantverket i Uppland sägas ha haft en tyd-
lig regional prägel med influenser från omgi-
vande regioner.
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gjordes ytterligare en sortering där hänsyn togs till 
att så många olika kontexter som möjligt skulle 
vara representerade. Det utfördes även en steg 
2- analys där urvalet grundades på avslagens kon-
text, i detta fall låg fokusen på område D (fig. 88 
& 89). Området valdes ut då en hydda som tolkats 
som en boningshydda för en familj var lokalise-
rad på området. Dessutom har området en tydlig 
struktur gällande fyndmaterialet med avfallshögar 
och relativt fyndfria områden (se kap. 8, Larsson 
2007). Med detta som grund fanns goda förutsätt-
ningar för att få en förståelse för den vardagliga 
tillverkningen och bruket av kvartsredskap.

Detta kan kontrasteras mot urvalet av artefak-
ter för slitspårsanalys vid lokalerna Postboda 3, 
Skallmyran och Stormossen där man hade en an-
nan målsättning. Här ville man undersöka vilka 
typer av kvartsartefakter; kärnor, avslag, avslags-
fragment, splitter och så vidare som brukats som 
redskap, men även om olika kvartskvaliteer före-
dragits. Utifrån denna målsättning samplades ett 
urval ur det material som påträffats för att däri-
genom få ett objektivt underlag där förförståelsen 
om hur ett redskap, bör se ut inte skulle påverka 
urvalet (Darmark & Sundström 2006; Guinard & 
Vogel 2006a, 2006b; Knutsson 2006:225).

De olika metoderna för urval av material för 
analys är naturligtvis en källkritisk faktor för hur 
stor andel redskap som noteras och även möjligen 
vilka typer av redskap som kan ses. Även om de 
skilda tillvägagångssätten ur detta perspektiv ger 
upphov till problem vid jämförande studier anser 
vi att fördelarna överväger i det kunskapsläge vi 
har idag. Då ett ytterst litet material har slitspårs-
analyserats bör olika målsättningar och tillväga-
gångssätt prövas för att kunna utröna vilken po-
tential de olika metoderna för urval har.

Resultat
Genom att kombinera teknologiska analyser, 
frakturanalys och bruksskadeanalys, har ett flertal 
olika verktyg av bergart och mineral påvisats. Jag 
kommer här att redovisa de olika typerna av red-
skap och beskriva deras funktion.

Slitspåranalyser av  
kvartsartefakter på Högmossen

Analyserna av bruksskador på kvartsartefakter är 
en av de studier som gett mycket goda och intres-
santa resultat med hög vetenskaplig potential. Här 
kan man direkt påvisa olika typer av aktiviteter 
och se spåren av material som inte bevaras i denna 
region, t.ex. trä, kött, hudar osv.

Då utrymmet är begränsat här har ett urval av fo-
tografier på de slitspårsanalyserade redskapen gjorts, 
för övriga dokumenterade slitspår se bilaga 7.

Pryl
Endast en pryl (fnr 567) har påträffats vid ana-
lyserna. Vinkeln på arbetseggen uppgick till 90°. 
Det gick ej att utläsa på vilken typ av material 
verktyget använts på.

Hyvlar
En trubbvinkelhyvel (fnr 476) identifierades där 
vinkeln på arbetseggen uppgick till 90°. Vid en 
jämförelse med övriga hyvlar som påträffades vid 
undersökningarna efter nya E4:an kan man se att 
av nio eggar som brukats som hyvlar var sju av 
dessa kombinerade med eggar för andra funktio-
ner, således ingick i hela 78 % av fallen hyveln i 
ett multiverktyg. I de fall man kunnat notera vil-
ket material hyveln bearbetat har det rört sig om 
hårda material i form av trä, ben och horn. Tyvärr 
gick det inte att se på vilket material hyveln från 
Högmossen brukats.

Knivar
Flera olika typer av knivar har påträffats på lokalerna 
efter nya E4:an. Dessa kan delas in i två huvudkate-
gorier, skärande och täljande utefter slitspårens rikt-
ning. På Högmossen påträffades sammantaget 14 eg-
gar på kvarts artefakter som använts som knivar, 9 av 
dessa hade enbart slitspår från denna aktivitet. Hela 
35 % av de redskap som använts som kniv på Hög-
mossen har även använts till andra sysslor, vanligtvis 
som sågar. På de knivar där en större egg använts va-
rierade vinkel på arbetseggen mellan 10-60° med en 
medelvinkel av 28°, medan på de knivar där ett hörn 
använts som skärande egg varierade vinkeln på ar-
betseggen mellan 10-30° med en medelvinkel på 11°. 
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Endast på en arbetsegg från täljkniv mättes vinkeln, 
vilken uppgick till 10°. Knivarna har brukats på både 
mjuka och hårda material i form av till exempel ben, 
horn, trä, hud och kött (se fig. 79 & 80).

Sticklar
Sammantaget påträffades tre kvartsartefakter (fnr 
619, 795 och 1560) som uppvisade bruksskador 
som härrör från att man brukat dem som sticklar, 
alltså ristat, graverat eller hyvlat i olika material. 
Alla dessa var enbart brukade som sticklar. I det 
fall man kunnat notera vilket material som bear-
betats rör det sig om hårda material troligen i form 
av ben, horn och trä (fig. 81). På de sticklar där 
vinkeln på arbetseggen mätts har den varit 90°. 

Sågar
Hela 13 sågar har upptäckts i det analyserade 
stenmaterialet. Av dessa har sju enbart haft den-
na funktion medan de övriga, nästan 50 %, varit 
multifunktionella där de främst även använts som 
knivar. Arbetseggen på sågarna har haft en vinkel 
mellan 20 och 60° med en snittvinkel på 33°. Så-
garna har främst använts på hårda material i form 
av ben, horn, trä och växter (se fig. 82 och 83).

Multiverktyg
Sammanlagt 6 artefakter har uppvisat bruksskador 
efter fler än en typ av aktivitet. De kombinationer 
av verktyg som det främst varit fråga om är knivar 
och sågar. Detta kan möjligen tolkas som att dessa 
funktioner är lätta att kombinera i ett och samma 
redskap. 

En utblick kring  
redskapsanvändningen i tid och rum

För att sätta in resultaten från Högmossen i ett 
sammanhang och därmed kunna diskutera kro-
nologiska och regionala trender kommer här re-
sultaten från de övriga E4-grävningarna gällande 
slitspårsanalyser att i korthet presenteras. Vid un-
dersökningarna efter nya E4:an gjordes slitspårs-
analyser på åtta lokaler med ett tidsspann från 
cirka 4700 cal f.Kr. till 2300 cal f.Kr. (fig. 84).

Sammantaget analyserades 241 artefakter av 
bergart och mineral vid utgrävningarna längs nya 
E4:an. Av dessa uppvisade 81 bruksskador efter 
användning, ytterligare åtta är möjligen använda 
men ses som osäkra (fig. 84). Av de 241 artefak-
terna var nio inte möjliga att analysera på grund 
av postdepositionella skador eller ytegenskaper 
hos materialet. Bruksskador på 72 av artefakterna 
har kunnat tolkas gällande funktion från samman-
taget sju olika typer av användande, dessa bruks-
skador förknippas med verktyg som använts som 
borr, hyvel, kniv, skrapa, stickel, såg och täljkniv. 
På 27 av dessa artefakter har bruksskador från två 
eller fler av ovan nämnda användningsområden 
kunnat iakttas, dessa kommer hädanefter att be-
nämnas multifunktionella verktyg.

En intressant detalj gällande analyserna vid 
Högmossen var att inga skrapor kunde påvisas. 
Om man summerar alla slitspår funna på material 
från E4-undersökningarna kan man se att skrapor 
förekommer på ett flertal platser och har vissa ge-
mensamma variabler gällande form och tillverk-

Figur 79. Kvartsartefakten Fnr 1405 från Högmossen som uppvi-
sade bruksskador från att ha använts i en skärande rörelse. Områdena 
som använts är markerade med svarta punkter.

Figure 79. Quarts artifact Fnr 1405 from Högmossen that showed 
damage from being used in a cutting movement. The areas used are 
shown with black dots.
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Vid frakturanalyserna av kvartsmaterialet från 
de undersökta lokalerna i fråga har det noterats 
intressanta avvikelser i förhållandena mellan olika 
fragmenttyper och mot de ”normalförhållanden” 
som påvisats i tidigare experimentstudier (Calla-
han m.fl. 1992). En brist på sidofragment är något 
som har observerats på flera platser från samma 
period; Postboda 3, Stormossenlokalerna och 
Jordbro Industriområde, (Lindgren 2004:220f; 
Darmark & Sundström 2006:46; Guinard 2006a, 
2006b; Falkenström & Lindberg 2007;). Då detta 
observerats i relativt många material kan en stark 
argumentation föras för att de har haft en speci-
ell funktion och att denna funktion lett till att de 
förts ut från boplatsen/lokalen. Utifrån sidofrag-
mentens morfologi kan ett antal olika funktioner 
ses som tänkbara, knivsegg, spets eller ingående 
som egg/spets i ett kompositredskap. Utifrån det 
faktum att de försvinner från boplatsen, att säljakt 
och fiske är starka näringar för tiden i regionen 
och utifrån morfologin är en rimlig hypotes att 
de använts för tillverkning av ljuster och harpu-
ner, men detta får stå som en hypotes som behö-
ver testas. Vid en korrelation mellan bruksskador, 
metod, typ och fragmenttyp kan ett antal intres-
santa samband ses. Här skall påpekas att gällande 
olika typer av fragment är det är en väldigt ojämn 
fördelning i antal analyser mellan olika fragment-

ning. Sammantaget påträffades 19 kvartsartefak-
ter, en kvartsit- och en flintartefakt som uppvisade 
bruksskador som härrör ifrån skrapning, av dessa 
var nio enbart använda för denna aktivitet medan 
övriga hade spår av fler funktioner. Skrapor är det 
verktyg som oftast är det som noteras redan vid 
registreringen, då den skrapande eggen ofta utfor-
mas via retuschering. Slitspårsanalysen har visat 
att skraporna använts på både hårda och mjuka 
material i form av trä, horn, torra och våta hudar. 
På de skrapor där vinkeln på arbetseggen mätts har 
den varierat mellan 30-50° med en medelvinkel 
av 40°. Tidigare experimentstudier av Broadbent 
och Knutsson har visat att vinkeln och formen på 
arbetseggen för kvartsskrapor är ett viktigt kri-
terium vid valet av avslag eller kärna från vilken 
man tillverkar skrapan (Broadbent & Knutsson 
1975:122-123; Knutsson 1978:57-58). Sex av skra-
porna påträffades på neolitiska lokaler medan hela 
tolv framkom på de mesolitiska lokalerna.

På de neolitiska lokalerna har skraporna enbart 
påträffats på de lokaler som tolkats som mer tillfäl-
liga i sin karaktär och inte på de boplatser som tol-
kats som basboplatser/året runt boplatser. Möjligen 
skall detta ses som att en stor del av bearbetningen 
av jaktbytena i form av slakt och skinnberedning 
skett ute på de jaktstationer som brukats under 
denna period, men även andra orsaker till detta kan 
finnas och kommer att diskuteras närmare nedan. 

Figur 80. En närbild på de bruksskador som kunde 
noteras på kvartsartefakten Fnr 1405.

Figure 80. A close up picture on the damage that was 
noted on quarts artifact Fnr 1405.

Figur 81. Kvartsartefakten Fnr 795 från Högmos-
sen som uppvisade bruksskador från att använts som 
en stickel. Områdena som använts är markerade med 
svarta punkter.

Figure 81. Quarts artifact Fnr 795 from Högmossen 
that showed damage from being used engraving. The 
areas used are shown with black dotes.
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typer, speciellt gäller detta de neolitiska lokaler-
nas material. Urvalet har där skett med en annan 
frågeställning för ögonen vilket gjort att ett stort 
antal hela avslag analyserats. När det gäller de me-
solitiska platserna används endast cirka hälften av 
det analyserade eftersom materialet från Stormos-
senlokalerna fortfarande, i skrivande stund, är un-
der bearbetning. De generella tendenserna Helena 
Knutsson ser i materialet är dock att inga specifika 
fragment tycks ha föredragits för de olika redska-
pen. När det gäller tillverkningsmetod har något 
fler redskap av bipolär metod noterats men råäm-
nen från plattformsmetod har utnyttjats i högre 
grad, procentuellt sett, utifrån det totala antalet 
artefakter som härrör från de olika reduktionssät-
ten (Guinard & Vogel 2007). 

Om man gör en jämförande studie av redskap 
som påträffats på lokaler med olika funktion och 
från ett relativt stort tidsspann och kontrasterar 
dessa variabler mot varandra kan en antal intres-
santa skillnader gällande redskapsutnyttjande ses. 

Av de tolv knivar som identifierats är tio tillver-
kade av artefakter från bipolär metod och av de 
elva avslag som frakturbestämts är sju hela avslag 
och två distaler. Endast en kniv är tillverkad av en 
kärna, bearbetad med bipolär metod. Mellan de 
två tidsperioderna kan inga tydliga skillnader i ur-
val av råämne ses vad gäller tillverkning av knivar. 

Här skall dock påpekas att endast tre av knivarna 
är påträffade på lokaler daterade till mesolitikum, 
vilket gör att jämförelsen haltar något.

De fyra sticklar som noterats vid bruksskade-
analyserna har alla påträffats på neolitiska loka-
ler. Av de tre sticklarna där tillverkningstekniken 
kunnat bestämmas kommer två från bipolär- och 
en från plattformsmetod. När det gäller typer av 
fragment fördelar de sig på två sidofragment, ett 
helt avslag och en medialdel. Bägge sidofragmen-
ten är slagna med bipolär metod och har sedan vi-
darebearbetats.

Av de nio sågar som noterats på de neolitiska 
lokalerna har tre tillverkats av ämnen från bipolär 
metod och tre från plattformsmetod. Fyra sågar är 
tillverkade av hela avslag, en från proximalfrag-
ment och en av en kärnrest.

Om man gör en enkel jämförelse mellan perio-
derna, gällande hur stor andel av det analyserade 
materialet som brukats som verktyg, ser man att 
en väsentligt högre grad av bergarts- och mine-
ralartefakterna under den neolitiska perioden 

Figur 82. Kvartsartefakten Fnr 761 från Högmos-
sen som uppvisade bruksskador från att ha använts i en 
sågande rörelse. Områdena som använts är markerade 
med svarta punkter.

Figure 82. Quarts artifact Fnr 761 from Högmossen 
that showed damage from being used in a sawing move-
ment. The areas used are shown with black dotes.

Figur 83. En närbild på de bruksskador som kunde 
noteras på kvartsartefakten Fnr 761.

Figure 83. A close up picture on the damage that was 
noted on quarts artifact Fnr 761.
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utnyttjats (se fig. 86). Detta skall till viss del till-
skrivas de olika urvalsförfarandena som beskrivs 
ovan men kan även indikera en skillnad i var man 
förlägger de olika faserna i tillverkningen av verk-
tyg, något som finner stöd i tidigare analyser (Fal-
kenström & Lindberg 2007).

Gällande de olika typerna av redskap kan en 
stor skillnad i antalet påträffade skrapor på meso-
litiska och neolitiska lokaler ses. Förklaringen till 
detta mönster ligger troligen inte i en förändring 
av ekonomin då man på alla de undersökta loka-
lerna som ingår i denna studie har en samlar- och 
jaktekonomi, med undantag av Djurstugan som 

uppvisar spår från en blandekonomi. Här kom-
mer fyra olika tänkbara förklaringar att beröras; 
en förändring i fokus gällande jaktbyte, byte av 
råmaterial för skraporna, skrapornas funktion för-
ändras eller ett skifte i organisationen gällande var 
man utför sysslor som kräver skrapor. 

När det gäller en förändring gällande försörj-
ningen kan inga stora skillnader i det osteolo-
giska materialet inom E4-undersökningarna ses, 
utan säl tycks ha varit det dominerande jaktbytet 
(Björck & Larsson 2007a; Björck 2007c; Guinard 
& Vogel 2007). Vad gäller en förändring i råma-
terial för tillverkning så har inga skrapor i till ex-
empel keramik påträffats på den neolitiska lokalen 
Högmossen. När inga skrapor av kvarts kunde no-
teras i slitspårsanalysen har keramiken studerats 
av fyra oberoende personer och inga skrapor har 
noterats. Inga skrapor av keramik har noterats vid 
de övriga neolitiska lokalerna i sträckningen hel-
ler. Detta trots att keramiken är ett av de mate-
rial som rönt störst uppmärksamhet, vilket borgar 
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Stormossen 5:2 4730 216 25 12

Stormossen 5 4660 531 23 4

Stormossen 4 4540 2146 21 1

Stormossen 1 4395 229 37 16

Skallmyran 4310 104 16 15

Postboda 3 4000 425 31 7

Glädjen 3600 32 4 13

Högmossen 3500 849 56 7

Snåret 3400 335 7 2

Brännpussen 2750 50 18 (3) 6

Djurstugan 2300 44 3 7

Figur 84. Fördelning av tillvaratagen och slitspårs-
analyserad kvarts samt datering av de berörda platserna 
i E4-sträckningen. Siffran inom parantes visar antalet 
slitspårsanalyser utförd på kvarts från Brännpussen, 
övriga analyser där är utförda på porfyr, hälleflinta 
och flinta. Även på andra lokaler har slitspårsanalyser 
utförts på andra råmaterial men i en extremt liten 
omfattning.

Figure 84. The division between the collected and 
the trace wear analysed quarts, and the dates of the 
concerned locations in along the new E4 road. Numbers 
in ( ) show the number of analyses executed on quarts 
at Brännpussen, the remaining analyses was done on 
volcanic rock and flint. Analyses on other raw material 
than quarts have been done on other locations to but to a 
very limited extent.
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Stormossen 5 0 5 0 5 0 2 1 4

Stormossen 4 1 3 1 3 0 0 1 4

Stormossen 1 0 4 5 6 0 2 3 9

Skallmyran 0 3 0 0 0 0 0 0

Postboda 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Glädjen 0 0 0 3 0 0 0 0

Högmossen 1 14 1 0 3 13 1 6

Snåret 0 1 1 0 0 1 0 0

Brännpussen 0 0 0 2 1 2 1 2

Djurstugan 0 1 0 0 0 0 0 0

Summa 3 33 9 19 6 21 7 27

Figur 85. Tabell över de redskap som noterats på 
de undersökta lokalerna, multiverktyg räknas i flera 
kategorier.

Figure 85. Table over the different tools that have 
been noted on the excavated sites, tools with a multiple 
use is counted in several categories.
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för att om keramiken har använts till skrapor så 
är det endast i undantagsfall. Ett annat alterna-
tiv som råmaterial är ben. Benskrapor är något 
som påträffats på neolitiska boplatser på Gotland 
(Hedemark m.fl. 2000). Då inga obrända ben 
bevarats på de neolitiska lokaler som undersökts 
inom E4-projektet får denna möjlighet stå obesva-
rad till dess en boplats med bättre bevarandegrad 
gällande obrända ben påträffas i regionen. Till sist 
gällande ett skifte i hur man organiserade de olika 
sysslorna så kan några mönster iakttas. De neoli-
tiska lokaler där skrapor påträffats är alla tolkade 
som säsongslokaler/komplementlokaler till de 
permanenta lokaler som finns i området. Detta 
kan indikera att man på de lokaler, från vilka den 
säsongsmässiga jakten skedde, även gjorde mycket 
av bearbetningen av jaktbytet i form av slakt och 
skinnberedning. På den neolitiska lokalen Bränn-
pussen noterades till exempel slaktspår på sälben, 
här påträffades även två säkra skrapor och en osä-
ker, varav en använts på torr hud. Även på den lilla 
tidigneolitiska lokalen vid Glädjen, som tolkats 
som en jaktstation, påträffades skrapor varav två 
ses som tillhörande denna fas. Dessa hade brukats 
på våt respektive torr hud (Lindberg 2006; Nils-
son 2006). När det gäller de mesolitiska lokalerna 
har skrapor noterats på tre av dessa men endast 
på en lokal, Stormossen 1, har en skrapa påträffats 
som bearbetat hud. I övriga fall har främst hårda 
material bearbetats, vilket skiljer sig från de skra-
por som påträffats på de neolitiska lokalerna, vilka 
alla där det noterats använts på hudar eller skinn 
(Guinard & Vogel 2007). Vad som måste beaktas 
här är att inga stora mesolitiska boplatser berörts 
vid E4-undersökningarna, varför det kan finnas 
interna skillnader även mellan olika typer av me-
solitiska boplatser gällande denna aspekt.

Ytterligare en skillnad mellan de verktyg som 
identifierats från mesolitiska och neolitiska loka-
ler är tillverkningsmetod, där de verktyg som är 
från neolitiska lokaler dels har tillformats genom 
sekundär bearbetning i högre grad, dels genom att 
klyva avslag eller kärnor för att därefter bryta ena 
änden i ett rättvinkligt brott för att på så vis få 
ett rätvinkligt hörn som arbetsegg. Även en alter-
nerande bifacial metod har använts för att skapa 
skarpa eggvinklar (Knutsson 2006), något som 

inte har kunnat ses på de verktyg som påträffats 
på de mesolitiska lokalerna. 

Bearbetning av avslag  
för verktygsframställning
Vid urvalet av kvartsartefakter från Brännpussen, 
Högmossen och Snåret för slitspårsanalys notera-
des att vissa avslag och fragment av avslag blivit 
bearbetade, tillformade. Dessa skickades för slit-
spårsanalys och visade sig, i hög utsträckning, ha 
varit använda som redskap. Vid slitspårsanalysen 
noterade Kjel Knutsson att olika former av be-
arbetning skett och att dessa sannolikt haft olika 
syfte. Dels har man modifierat avslagen för att 
skapa en användbar egg och dels har man modi-
fierat dem för att skapa ett grepp eller för att verk-
tyget skall kunna skaftas lättare. När det gäller att 
skapa en användbar egg kan man se olika typer av 
bearbetning beroende på vilket redskap som skall 
framställas. Vid tillverkning av sticklar kan man 
se hur änden på avslaget snäppts av för att skapa 
ett bra hörn att använda (se fnr 619 & 1560 från 
Högmossen SU i fig. 87). På fnr 525 från Högmos-
sen, som använts som kniv/såg, har man skapat 
eggen genom att slå bort ett mindre avslag från 
redskapsämnet, därmed skapas ett hörn lämpligt 
att skära och såga med. På liknande sätt har eg-
gen till fnr 358 skapats genom att två avslag lossats 
från ämnet (se fig. 87). Till dessa metoder för att 
skapa en brukbar egg skall även retuschering läg-
gas, som används främst för att skapa skrapande 
eggar (se fig. 87).

Det har även noterats två exempel där man bear-

Tidsperiod Analyserade Använda % Använda

Mesolitikum 153 41 27

Neolitikum 88 40 45

Figur 86. Andelen artefakter av bergart och mineral 
som uppvisade bruksskador av det analyserade materia-
let fördelat på mesolitiska och neolitiska lokaler.

Figure 86. The proportion of artifacts of rock and 
mineral that showed traces from use of the total number 
of analyzed artifacts, separated on Mesolithic and Neo-
lithic locations.
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betat redskapsämnet för att skapa ett bättre grepp 
eller yta för skaftning. I bägge fallen har man till-
format den del av ämnet som är direkt motstående 
till den brukade eggen (se fnr 553 & 567 i fig. 87). 
I fallet fnr 553, som brukats som såg, har man valt 
att slå bort två avslag från arbetseggens motstå-

ende sida och gällande fnr 567 som använts som 
kniv/pryl har sex avslag slagits bort från arbetseg-
gens motstående sida. Däremot har arbetseggen 
inte i något av dessa fall modifierats.

Detta visar på ett tydligt sätt att man inte enbart 
nöjt sig med att använda de kärnor, avslag och 

Figur 87. Exempel på olika typer av tillformning av kvartsredskap (schematisk teckning av Kjel Knutsson).

Figure 87. Examples of different types of shaping of quarts-tools (schematic drawing by Kjel Knutsson).
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fragment av olika typer som uppstår vid reduk-
tion av kvarts utan att man bearbetat dessa vidare 
för att få fram en för dem tillfredsställande arbets-
egg/grepp. Proceduren vid framställan av verktyg 
är således mer komplicerad än den ger sken av vid 
en första anblick och har i vissa fall likheter med 
den tillformning som kan ses i andra råmaterial, 
till exempel flinta. Därmed inte sagt att den skall 
analyseras utifrån flintans premisser utan tvärs 
om måste hänsyn tas till kvartsens speciella egen-
skaper och även den kulturella sfär den ingår i.

I framtiden ger detta möjligheter att redan vid 
utgrävningarna kunna identifiera troliga redskap 
av kvarts med en större säkerhet än tidigare, även 
om slitspårsanalyser fortfarande kommer att vara 
nödvändiga för att utröna och konfirmera vad red-
skapen brukats till och på vilka typer av material. 
Någon liknande bearbetning har inte noterats 
vid de mesolitiska lokalerna som undersökts i E4-
projektet, förutom gällande retuschering av eggar 
vilket indikerar att en förändring i tillverknings-
teknologin sker över tid. 

Rumsliga strukturer i  
verktygsutnyttjandet på Högmossen
Genom det metodval som gjordes för utgräv-
ningen av platsen gavs stora möjligheter att tolka 
kontexter och studera fyndmaterialet i relation till 
dessa. Utifrån bland annat dessa premisser, det vill 
säga kontrollera potentialen och relevansen för 
denna typ av studie, gjordes urvalet av de kvarts-
artefakter som sändes för slitspårsanalys. 

Vid den första analysen analyserades några 
kvartsartefakter från varje koncentration av kvarts 
för att på så vis kontrollera om använda redskap 
fanns i alla koncentrationer. Dessa områden kun-
de även ges en rumslig betydelse i form av hyddor 
och aktivitetsområden (se kap. 8). Analysen visade 
att alla områden från vilka artefakter analyserats 
innehöll brukade redskap (se fig. 88). De redskap 
som noterades hade brukats på främst hårda, torra 
material och medelhårda material med kiselinslag, 
alltså ben, horn, trä och växter. Två knivar uppvi-
sade dock nötningsskador efter att ha använts på 
mjuka material, till exempel hud eller kött.

Då den första analysen visat att det var goda be-

varandeförhållanden av bruksskador och att alla 
de olika områdena hade verktygsuppsättningar 
bestämdes att man skulle gå vidare med en för-
djupad studie. Här fanns således olika möjligheter, 
för att nämna en så kunde man t.ex. analyserat 
några artefakter till från de olika delområdena 
och därigenom kunna kontrastera dessa mot var-
andra. Här valdes dock en annan ingång utifrån 
de resultat som nåtts på den neolitiska boplatsen 
Snåret i Vendels socken (Björck & Larsson 2007a). 
Undersökningen där kunde påvisa tydliga möns-
ter i organisationen kring vad som tolkats som en 
sovhydda för en familj, dels tack vare att platsen 
troligen bara varit använd under några år dels tack 
vare att hela kulturlagret grävdes fram i plan. Vid 
Snåret kunde en tydlig separering av keramik och 
stenmaterialet kring hydda 3 iakttas redan under 
utgrävningen. Vad som framkom var en bearbet-
ningsplats för kvarts strax söder om hyddan. Den 
relativt ringa mängden kvarts visar att kärnorna 
troligen preparerats på annan plats och tagits till 
boplatsen som färdiga kärnor. På boplatsen har 
man sedan producerat avslag för redskapsframställ-
ning. Något som noterades vid slitspårsanalysen 
var att förutom de använda kvartsartefakter fanns 
även hela avslag som var helt oanvända och inte 
tillformade. Dessa låg rumsligt ofta lite vid sidan 
av området med mest kvarts, dessutom påträffa-
des vid specialregistreringen hela plattformsavslag 
som använts som bipolära kärnor. Utifrån det fak-
tum att många hela avslag använts som redskap 
ses dessa undanlagda avslag som blanks för vidare 
bipolär reduktion eller ämnen för verktygsfram-
ställan. De använda redskapen påträffades dels vid 
bearbetningsplatsen och dels några meter söde-
rut på en relativt fyndfri yta (Björck & Larsson 
2007a). Här kan paralleller dras till Brännpussen 
där de porfyravslag som hade bruksskador slagits 
direkt vid bruksplatsen, inga redskap påträffades i 
relativt fyndfria områden men däremot i dumpar i 
ytterområdena (Nilsson 2006).

Utifrån denna bild bestämdes också att kvart-
sen kring en av familjehyddorna på Högmossen, 
hydda D (den andra familjehyddan är hydda B), 
skulle analyseras mer intensivt för att på så vis 
kunna diskutera hur man organiserade det var-
dagliga hantverket. Sammantaget analyserades 
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Figur 88. De redskap som noterades vid den första slitspårsanalysen utlagd i rummet. I bakgrunden kan spridning-
en av den totala mängden kvarts och förekomst av kärnor ses.

Figure 88. The tools that were noted during the first round of trace wear analysis spread at the site. In the back-
ground the total amount of quarts and cores can be seen.
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Figur 89. Förekomsten av redskap på boplatsen Högmossen utifrån allt slitspårsanalyserat material.

Figure 89. The occurrence of tools at the Neolithic site Högmossen based on all the trace wear analyzed material.
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Figur 90. Metodfördelning spritt över lokalen Högmossen. Mörka punkter = bipolär metod, ljusa punkter = platt-
formsmetod.

Figure 90. De different reduction methods plotted in the room at Högmossen. Dark dots=bipolar method, white 
dots= free-hand platform method.
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33 kvartsartefakter från område D varav 13 upp-
visade bruksskador från vad som tolkas som åtta 
skilda typer av verktyg; fyra knivar/hörn, tre så-
gar, två knivar, en hyvel, en såg/kniv, en stickel 
och en täljkniv. Dessutom analyserades material 
från strandzonen nedanför gravområdet, eftersom 
detta material skilde sig från det övriga då det låg i 
en relativt fyndfri zon och långt från hyddorna (se 
fig. 89). De verktyg som framkom vid den andra 
analysen hade använts på samma typer av material 
som de som framkom vid den första analysen och 
förstärkte bilden av att man bearbetat mycket ben, 
horn, trä och växtmaterial, medan hantering av 
hudar och kött med hjälp av kvartsverktyg verkar 
ha förekommit i mindre omfattning.

Ett flertal intressanta aspekter kan ses i sprid-
ningsbilden över de verktyg som identifierats 
på den neolitiska boplatsen Högmossen ovan.  
Exempelvis påträffas verktygen i och utanför de 
dumpar/skräphögar som noterats på Högmos-
sen. Detta kan tolkas som uttjänta verktyg kontra 
verktyg som kvarlämnats på aktivitetsytan eller 
förvaringsutrymmet (Larsson 2007). Bland annat 
påträffades två knivar i hydda D, som ses som en 
boningshydda och en såg i konstruktion A, som 
tolkats som en aktivitetshydda där olika former av 
hantverk utförts. 

Det finns även en tendens till uppdelning mel-
lan vad som tolkats som boningshyddor- områden 
kontra aktivitetshyddor- områden gällande verk-
tygsuppsättning, då fler typer av verktyg kan no-
teras på de förstnämnda medan främst sågar ses på 
den sistnämnda. Här får man dock vara försiktig 
då endast kvartsartefakterna vid boningshyddan på 
område D analyserats i någon större omfattning. 

Analyserna på kvartsartefakterna vid hydda D 
indikerar att varje familj hade sin egen uppsätt-
ning av verktyg och hantverksarbete skedde till 
stora andelar i anslutning till det egna bonings-
huset. Sammantaget kan man resonera kring en 
organisation där hyddan är sovrummet, utanför 
finns sedan kök i form av kokgropar och härdar, 
och kring dessa finns olika hantverksytor, något 
som även stämmer väl överens med den organi-
sation som kunde noteras vid Snåret. Till detta 
kommer de yttre områdena och området vid den 
dåtida stranden på Högmossen, som möjligen kan 

ses som hyddor för specifika uppgifter som endera 
utförts av vissa individer eller hela gruppen. 

Den interna strukturen  
för kvartsreduktionen
I det följande kommer vi att undersöka hur de olika 
reduktionsmetoderna förhåller sig till varandra 
rumsligt. Detta sker genom att projicera procent-
fördelningen mellan de olika metoderna per grävd 
enhet, vanligen kvadratmeterrutor (1 x 1 m). Vad 
som skall nämnas här är att det egentligen är slag-
platser som bör vara grunden för denna studie. 

Genom att via en GIS-analys visualisera allt det 
metodbedömda materialet kan bedömas se om 
dessa rena och blandade kontexter även gruppera-
de sig tillsammans rumsligt. Eftersom Högmossen 
har grävts i ett sammanhängande rutnät är platsen 
lämplig för en rumslig studie avseende fördelning-
en av reduktionsmetoderna. Om man lägger ut 
det metodbestämda kvartsmaterialet i en rumslig 
analys för att söka större rumsliga kontexter ser 
man att få tydligt avgränsade områden finns för de 
olika reduktionstyperna men två koncentrationer 
med enbart plattformsmetod kan urskiljas, båda 
cirka 20 m2 stora (fig. 90).

De två ytorna har olika karaktär gällande sam-
mansättningen av typer av kvartsartefakter, då 
den södra har relativt mycket splitter och kvarts-
artefakter med krusta samt omgärdas av kärnor, 
medan den norra ytan däremot innehåller platt-
formsavslag, varav några med yttersidor. Detta 
indikerar att den södra ytan kan representera en 
slagplats medan den norra består av utvalt mate-
rial, en sekundär bearbetningsplats. 

Syntes
Om vi ser till hela produktionskedjan, chaîne opéra-
toire, för tillverkning och användning av stenverk-
tyg så fokuseras det främst här på de senare stadi-
erna. Enligt en modell av Eva Hjärthner-Holdar 
så kan man dela upp produktionskedjan i ett antal 
analytiska huvudgrupper som berör specifika de-
lar av produktionen/processen (Hjärthner-Holdar 
2006:106ff.). Dessa delar av produktionskedjan är 
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Figur 91. Bergartsartefakter som påträffades på undersökningsområdet spridda per relaterat objekt.

Figure 91. Distribution based on related object, of rock artefacts found on the investigated area.
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enligt följande, med vissa modifikationer för att 
passa detta specifika fall.

råvaror: Råvaran fanns tillgänglig i överflöd 
precis utanför dörren för människorna som levde 
på Högmossen. Vid en promenad i den kringlig-
gande terrängen samlade undertecknad på sig 
cirka 5 kg kvarts på en knapp timme. Dessutom 
hade man vid tiden för boplatsen ett strandparti 
där kvartsen sköljdes fram vilket gjorde den än lät-
tare att samla in. Det tog därmed vare sig någon 
större tid eller ansträngning att få tag på råmate-
rialet och det bör ha varit tillgängligt för alla. 

transporter: Några transporter att tala om 
var det knappast fråga om gällande denna boplats. 
Värt att nämna här är att relativt få bitar med 
krusta är påträffade på boytan vilket talar för att 
man grovt slog till kärnor ute i terrängen innan de 
togs till boplatsen.

tillverkningsteknik: Främst har bipolär- och 
frihandsplattformsmetod använts men enstaka ex-
empel på plattformsmetod mot städ har noterats.

prodUktionsanläggningar: Tillslagningen av 
kvarts har inte krävt några konstruktioner, men 
däremot tyder den rumsliga organisationen på att 
man främst slagit kvartsen på specifika ytor och 
till viss del slagit med ett skinn under för att enkelt 
kunna kasta restprodukterna på de avfallshögar 
som organiserats på boplatsen.

redskap/verktyg: Ytterst få verktyg behövs för 
produktionen, kvartsen tycks främst vara slagen 
med hård teknik, alltså med knackstenar. Två 
sådana påträffades på ytan, men troligen har det 
funnits betydligt fler som inte noterats, då de ofta 
är svåra att se i den typ av mark som Högmos-
sen är lokaliserad på. Utöver detta tycks man, som 
nämndes ovan, till viss del slagit över skinn eller 
någon form av matta.

komplexitet: Delar av produktionen är relativt 
enkel och kan läras på kort tid, men analysen har 
även visat att en del verktyg har tillformats med 
större noggrannhet och produktionen som helhet 
är något mer komplicerad än ofta antagits tidigare. 
Trots detta har jag svårt att se att detta har varit 
någon form av heltidsjobb och även det faktum att 
slagplatser, produktionsavfall och färdiga föremål 
finns vid bägge familjehyddorna tyder på att varje 
familj skötte sin egen tillverkning. 

prodUkter: Endast föremål som kan ses som 
vardagsföremål i form av verktyg, t.ex. sågar, stick-
lar och olika typer av knivar har kunnat påvisas 
vid Högmossen. Tillformningen av en del typer av 
verktyg visar att man inte nöjt sig med vilken egg 
som helst utan haft vissa krav på hur ett funktio-
nellt verktyg skulle vara utformat. 

arbetsorganisation: Organisationen av kvarts-
tillverkningen tycks ha varit småskalig där famil-
jen varit den nivå på vilket arbetet skett. Huruvida 
män och/eller kvinnor skött tillverkningen kan 
man svårligen säga något om utifrån materialet 
och organisationen på Högmossen. 

avnämare: Verktygen som producerades har kun-
nat ses i samma kontexter som produktionen kan 
ses, de tycks alltså varit tillverkade för husbehov.

Bergart

Vid Högmossen påträffades främst färdiga föremål 
i bergart och inga restprodukter från tillverkning-
en av dessa. Här kommer fokus att ligga på vissa 
föremålskategorier, för att diskutera kring deras 
funktion, vilken plats de haft i boplatsorganisatio-
nen och i vilken mån de kan fungera som ledarte-
fakter, kronologiska eller kulturella. Sammantaget 
påträffades 482 artefakter i bergart, fördelade på 
16 olika föremålstyper med en sammanlagd vikt av 
cirka 54 kg (fig. 91). 

Vad som direkt kan utläsas i spridningsbilden 
ovan är hur bergartsmaterialet deponerats runt 
de olika strukturerna. Dels har en stor del av de 
fragmenterade artefakterna lagts i avfallshögarna 
lokaliserade strax utanför hyddorna (se kap. 8 för 
resonemanget kring avfallshögarna) dels tycks vis-
sa artefakter lagts undan på insidan av hyddorna 
mot väggen.

Allt bergartsmaterial har specialregistrerats ut-
efter de variablerna som sett som intressanta be-
roende på föremålstyp. Utöver denna tekniska och 
morfologiska analys har även en petrografisk ana-
lys utförts av Daniel Andersson, UV GAL.

Yxor
På Högmossen påträffades 17 bergartsyxor under 
den särskilda undersökningen och en påträffades 
under förundersökningen, vilket får ses som ett 
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Figur 92. Yxor som påträffades på undersökningsområdet.

Figure 92. Axes found on the investigated area. 
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tämligen stort material. Flera olika grundtyper 
kan ses i materialet, sett utifrån gängse typologi, 
tunnackiga yxor, trindyxor, yxa med egghörn och 
en mer mejselliknade yxa. Det intressanta med 
detta är att dessa har påträffats i vad som kan ses 
som en sluten kontext, alla dessa typer av yxor har 
använts på en boplats över en period av cirka 3-4 
generationer. Majoriteten av yxorna är trindyxor, 
men en yxa ligger formmässigt närmare tunnacki-
ga yxor, en yxa har egghörn och en yxa är möjligen 
snarare en bred mejsel, men då den är fragmente-
rad är det svårt att bestämma närmare. Den oku-
lära bergartsbedömningen visade att alla är gjorda 
i amfibolit eller diorit, men för att närmare kunna 

bestämma bergarten hade tunnslipsanalys varit 
nödvändigt.

Utgår man från de intakta yxorna som påträf-
fades kan man se att de har en tämligen enhetlig 
storlek med måtten varierandes mellan; längd 107 

– 154 mm, bredd 43 – 51 mm och tjocklek 27 – 35 
mm. Där den största längden och bredden repre-
senteras av den ”tunnackiga yxan” som samtidigt 
har den minsta tjockleken.

Som kan ses i figur 92 så är yxorna tätt knutna 
till familjehyddorna B och D där det påträffa-
des fyra respektive åtta stycken. I övrigt påträf-
fades endast enstaka yxor. Värt att notera är att 
endast en yxa (fnr 5753) påträffades i en anlägg-

Figur 93. Elva av de sjutton yxor som påträffades på Högmossen.

Figure 93. Eleven of the seventeen axes which where found on the Högmossen site. 
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ning (A12723). Anläggningen har tolkats som en 
kokgrop eller möjligen en grav där sedan brända 
ben, keramik och bergartsartefakter deponerats. 
Då anläggningen ligger strax öster om gravfältet, 
ned mot stranden, kan deponeringen av yxan ses i 
den kontexten. Här kan man alltså se yxorna före-
komma i vad som troligen är både vardagliga och 
rituella kontexter.

Under senare år har ett flertal olika studier av 
varierande omfattning berört de mesolitiska och 
neolitiska bergartsyxorna i södra Mellansverige 
(Sundström 2003; Groop 2006:184ff; Groop & 
Guinard 2007). I de två senare artiklarna drivs 
tesen att trindyxorna minskar i förekomst och be-
tydelse under tidigneolitikum vid kustområdena i 
nuvarande Uppland. Detta skulle vara ett uttryck 
för att boplatsen under första fasen av neolitise-
ringen flyttades till inlandet och de platser som 
användes vid kusten under denna period användes 
till att rekonstruera myten om det tidigare egalitära 
jägar-/samlarlivet. Basen för denna argumentation 
är ett histogram över lösfunna trindyxor i Upp-
land, fördelat på 5 meters intervall och gjord efter 
Rune Hermanssons trindyxedatabas (Groop 2006; 
Groop & Guinard 2007). Vad som kan utläsas där 
är att trindyxorna minskar radikalt vid 55 m ö.h. för 
att sedan öka igen vid 50 m ö.h. och stabiliseras på 
en hög nivå igen mellan 45-35 m ö.h. Problemet här 
är att man placerar den tidigneolitiska strandlinjen 
i Uppland på 55-50 m ö.h. vilket enligt alla arkeo-
logiska och geologiska data är inkorrekt, t.ex. lig-
ger två av de tidigaste daterade neolitiska platserna 
i Uppland på cirka 45 m ö.h. (Glädjen daterad till 
cirka 5000 okal. BP) och cirka 46–47 m ö.h. (An-
neberg 4800–5200 okal. BP). För en noggrannare 
diskussion kring strandlinjen se även kapitel 4 och 
Risberg m.fl. 2007. Detta leder till att studien ovan 
om något, visar en förändring i utnyttjandet av 
trindyxor i kustregionen i Uppland under senme-
solitikum, ej tidigneolitikum. Här kan det vara på 
sin plats att påpeka att man bör vara försiktig med 
att dra några slutsatser utifrån denna studie då det 
finns stora skillnader mellan nivåerna för kusten 
mellan södra och norra delen av Uppland, vilket 
gör att man blandar olika tidsperioder med varan-
dra. Ytterligare problem är att kustlinjen kan ha le-
gat still under längre perioder för att sedan snabbt 

dra sig tillbaka samt att lösfynden främst påträffats 
vid åkerbruk och inte vid regelrätta arkeologiska 
undersökningar vilket innebär stora problem med 
att bedöma deras kontext. 

Som vi ser det är troligen trindyxan ett bruks-
redskap som förekommit under hela denna period, 
som histogrammet visar, i stort sett oförändrat. 
Detta gör att trindyxan är svår, om inte omöjlig, i 
alla fall utifrån dagens källäge, att använda i kro-
nologiska eller för den delen kulturella resone-
mang i ett regionalt perspektiv.

Slipstenar och brynen
Sedan de första bosättarna vandrade in i Sverige 
har man behövt slipa och vässa föremål, dels för 
att få fram funktionella redskap men även för att 
skapa vackra redskap och föremål. Funktionen för 
slipstenar och brynen under förhistorien skiljer 
sig troligen inte mycket från idag.

På Högmossen påträffades elva brynen förde-
lade på 18 fragment och cirka 60 slipstenar förde-
lade på 73 fragment (fig. 94). Beträffande slipste-
narna är antalet ungefärligt då det i vissa fall fanns 
flera fragment av samma råmaterial i en avgränsad 
kontext, men det gick inte att få en bra passning 
mellan fragmenten. Brynena är generellt mindre 
och finkornigare än slipstenarna, men någon klar 
separation finns inte. 

Som framgår av spridningsbilden ligger brynena 
och slipstenarna främst mellan hyddorna och den 
dåtida strandlinjen förutom vid hydda B. Flest slip-
stenar påträffades öster om hydda D, därefter kom-
mer området kring hydda B. Vid dessa hyddor på-
träffades även det största antalet brynen. Om man 
jämför de mindre hyddorna och vindskydden på-
träffades klart flest slipstenar vid konstruktion A.

De aktiviteter som kan förknippas med dessa 
artefakter tycks alltså ha utförts i störst omfatt-
ning vid de två stora familjehyddorna (se kap. 8 
gällande tolkning kring hyddornas funktion), t.ex. 
slipning och vässning av yxor och benföremål.

En skifferspets
Då Högmossen låg relativt nära den tidigare un-
dersökta neolitiska boplatsen Fräkenrönningen 
där ett stort antal vackra skifferföremål påträffats, 
fanns stora förhoppningar när undersökningen 
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Figur 94. Spridningsbild över slipstenarnas och brynenas förekomst på undersökningsområdet räknat på fragment.

Figure 94. Distribution of grindstones and whetstones occurring on the investigated area.



168 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

startade (Björck 1998). Relativt tidigt påträffades 
en nästan komplett skifferspets i två delar, men 
detta visade sig tyvärr vara grävningens enda skif-
ferföremål (fig. 95). Utöver denna påträffades 
endast några tveksamma skifferämnen som inte 
kommer att beröras närmare här.

Skifferspetsen var flat på ena sidan och ryggad 
på andra (den ryggade sidan syns i fig. 95). De två 

delarna hade passning och var tillsammans 55 mm 
lång, 13 mm bred och hade en tjocklek av cirka 
3 mm. Som nämndes ovan har undersökningar i 
närområdet uppdagat betydligt fler skifferföremål 
i form av spetsar och knivar. En möjlig orsak till 
den skiftande andelen skifferföremål på de neoli-
tiska boplatserna i regionen kan vara olika tradi-
tioner vad gäller vilket råmaterial som användes 
(eller föredrogs) för dessa typer av redskap. I en 
grav på Västerbjärs, Gotland, påträffades 13 de-
ponerade spetsar varav två var i skiffer och elva 
i ben (fig. 96). Här kan samma resonemang som 
tidigare angående skrapor anföras. Troligen har 
det funnits regionala och kronologiska skillnader 
mellan vilka material som använts för olika verk-
tyg, vilket kan ge en skenbar brist av vissa typer 
av redskap.

Glättstenar
Sammantaget påträffades på Högmossen 14 glätt-
stenar med en vikt av cirka 3,7 kg. Glättstenarna är 
gjorda av skiftande bergarter och har en varierad 
storlek men de har en enhetlig form. Då glättste-

Figur 95. Skifferspetsen som påträffades i två delar 
på Högmossen. Den yttersta delen av spetsen och tången 
saknas fortfarande. 

Figure 95. A slate point that where found broken into 
two parts at Högmossen. The tip of the point is still missing.

Figur 96. Spetsar från ett depåfynd påträffat i en grav på Västerbjers där två är i skiffer och övriga är gjorda av 
ben. Notera likheten mellan dem (från Stenberger m.fl. 1943: Taf 7, fig. 18).

Figure 96. Points found in a grave at the cemetery Västerbjers on island of Gotland. Two are made out of slate and 
the others are made out of bone.
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narnas funktion t.ex. kan ha varit att glätta ytan på 
keramikkärlen eller mjukgöra skinn har det vikti-
gaste troligen varit att stenen legat bra i handen 
och haft en bra form för att stryka keramiken eller 
de organiska materialen. Glättstenarna förekom-
mer över hela undersökningsområdet med en viss 
koncentration kring hydda B. Sysslorna som kan 
förknippas med denna föremålstyp tycks alltså ha 
skett vid alla de påträffade konstruktionerna.

Den röda ryoliten
Strax sydöst om hydda C, i och invid den kraftiga 
rödfärgningen A5819, påträffades stora mängder 
röd/rosa ryolit. Sammantaget påträffades drygt 
300 bitar med en vikt av cirka 1,7 kg. Några av 
dessa visade spår efter att ha slagits sönder och har 
registrerats som avslag/kärna men för majoriteten 
går det inte att se huruvida de slagits till eller skör-
bränts. Materialet är ytterst enhetligt till karaktä-
ren och består av 2–4 cm stora blockiga bitar med 
oklar funktion. Då materialet till cirka 90 % finns 
vid A5819 och det i övrigt finns i små koncentra-
tioner vid hydda B, hydda D och vid gravarna tycks 
man haft en noggrann kontroll över var materialet 
har deponerats. Om man gör en utblick och ser till 
andra undersökningar i regionen kan man både på 
Brännpussen och på Fräkenrönningen se hur ett 
specifikt stenmaterial, som färgmässigt avviker, 
deponerats i vad som tolkats som rituella kontex-
ter. I Fräkenrönningen påträffades majoriteten av 
porfyren vid hydda VII, där även två gravar var 
lokaliserade, och vid Brännpussen påträffades en 
grönsvart hälleflinta som sönderdelats, men hade 
oklar funktion, vid en stenläggning som ansågs ha 
haft en rituell funktion utifrån det speciella fynd-
materialet (Björck 1998; Nilsson 2006).

Övriga bergartsartefakter
Utöver de vanliga föremålskategorierna tillverka-
de i bergart som beskrivits ovan har även enstaka 
föremål av andra typer påträffats på undersök-
ningsområdet. Dessa fördelar sig på två knackste-
nar, tre malstenar och en löpare. 

De två knackstenarna (fnr 4379 och 4391) var 
av ungefär samma storlek, 0,4-0,5 kg, vilket är re-
lativt stort för att vara avsedda för t.ex. stensmide, 
troligen har de haft en annan funktion. Man tänka 

sig t.ex. att de använts för att krossa magring för 
keramik eller som en form av hammare för olika 
sysslor. Endast en kunde bergartsbestämmas när-
mare till jotnisk sandsten, alltså en något mjukare 
bergart. En påträffades strax utanför utgången på 
hydda C och en påträffades vid den dåtida strand-
kanten mellan hydda D och E.

Tre malstenar (fnr 5756, 5770 och 5771) och en 
löpare (fnr 5774) påträffades vid undersökningen. 
Två av malstenarna och löparen kunde bergarts-
bestämmas till amfibolit, alltså en hårdare berg-
art som släpper mindre med strökorn än jotnisk 
sandsten, vilket var det dominerande materialet 
för slipstenar. Troligen har malstenarna främst 
använts för att mala/krossa olika typer av vegeta-
bilier (se kap. 6). Två av malstenarna påträffades 
i avfallshögarna strax norr om hydda B och en 
malsten påträffades söder om hydda D i angräns-
ning till aktivitetsyta 7. Vid denna aktivitetsyta 
påträffades även löparen. Det tycks alltså finnas en 
koppling mellan malning av vegetabilier och de 
större hyddorna B och D.

Flinta

Vid den särskilda undersökningen påträffades elva 
bitar flinta med en vikt av cirka 14 gram. Dessa 
fördelade sig på 6 avslag, 4 splitter och en bearbe-
tad bit. Bortsett från ett större avslag som vägde 
cirka 6 gram så utgör materialet troligen restpro-
dukter från bearbetning av färdiga föremål, t.ex. 
skärpning av eggar eller dylikt. Det stora avslaget 
var retuscherat och sändes därför på slitspårsana-
lys. Slitspåranalysen visade att eggarna var onötta 
och att det inte brukats som verktyg.

Flinta påträffades utspridd över hela området, 
det enda tydliga mönster som kan iakttas är att 
man noggrant tycks ha deponerat restprodukter-
na i de avfallshögar som anlagts på lokalen (se fig. 
97 och kap. 8).

I likhet med skiffern var det tämligen magert 
med flinta, vilket beskrivits ovan. Generellt kan 
man i valet av råmaterial för stenverktygen se att 
fokus har legat på de lokalt tillgängliga materialen. 
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Figur 97. Spridningsbild över flintans förekomst på undersökningsområdet.

Figure 97. Distribution of flint occurring on the investigated area.
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Slutsatser

I den ovanstående studien av materialet från Hög-
mossen har frakturanalysen använts på ett flertal 
olika sätt och med olika syften beroende på vil-
ken information som har sökts, teknologisk eller 
rumslig. Helt klart är att frakturanalysen har givit 
oss ett extra redskap för att förstå hur stenålderns 
människor i Norduppland har organiserat sina 
boplatser och vilka funktioner de olika boplats-
typerna haft. Metoden tycks ha störst potential 
när det finns olika jämförbara kontexter. Detta 
faktum kan komma att förändras i och med att 
frakturanalyser utförs på allt fler undersökningar, 
som i sin tur kan skapa lämpliga referensmaterial 
till mer övergripande studier, exempelvis skillna-
der mellan olika boplatstyper likaväl som krono-
logiska eller regionala studier. Ett stort källkritiskt 
problem är hur det ursprungliga förhållandet mel-
lan metoderna var, eftersom plattformsavslag och 
kärnor kan användas för vidare bipolär reduktion 
och att man möjligen från boplatsen kan ha fört 
bort fragment tillverkade med en viss metod. Det 
är därför svårt att avgöra i vilken mån det påträf-
fade materialet reflekterar den ursprungliga sam-
mansättningen. För att komma förbi detta problem 
är det av stor vikt att kombinera frakturanalysen 
med en studie av chaîne opératoire för att på så vis 
med större säkerhet kunna bedöma hur det egent-
liga förhållandet mellan metoderna varit.

Genom att kombinera de olika analysmetoder 
som utvecklats under de senaste decennierna har 
en organisation för tillverkningen och bruket av 
verktyg av bergart och mineral under neolitikum 
på Högmossen kunnat belysas. 

Under neolitikum har man främst utnyttjat 
lokala råmaterial för framställningen av verktyg. 
Det råmaterial som huvudsakligen använts är 
kvarts vilken funnits i överflöd i hela området och 
därmed kunnat anskaffas på kort tid och med liten 
ansträngning. Man har under neolitikum troligen 
fört in färdiga kärnor till boplatsen för vidare bear-
betning. Utifrån dessa kärnor har man sedan tagit 
fram avslag via främst bipolär- och plattformsme-
tod. Kärnorna, avslagen och avslagsfragmenten 
har sedan efter urval använts direkt eller efter se-
kundär bearbetning som verktyg. Under neoliti-

kum tycks man ha tillformat sina verktyg i en hö-
gre och mer varierad omfattning, eller åtminstone 
den bevarade delen av verktyget, än vad som tidi-
gare ofta antagits. Denna tillformning av kvartsen 
visar att en mer komplicerad tillverkningsteknik 
avseende kvartsverktyg har tillämpats än vad som 
tidigare antagits. Den organisation som framträ-
der på Högmossen (och Snåret) indikerar att varje 
familj tillverkade sina egna verktyg och att delar 
av hantverket också skedde familjevis även om 
möjliga gemensamma hantverksytor också note-
rats. De verktyg som påträffats här tycks således 
vara vardagsföremål, kanske närmast liknande de 
vi har i vår nutida verktygslåda.

Av stort intresse är den sekundära bearbetning 
som skett för att tillverka verktyg, kombinerat 
med att vissa vinklar på arbetseggen är kopplade 
till vissa typer av verktyg. Även om denna studie 
är för liten till sin omfattning indikerar detta att 
det kan finnas framtida möjligheter att definiera 
verktyg, i alla fall preliminärt, via tekniska och 
morfologiska kriterier vilket skulle skapa större 
möjligheter att ta tillvara den stora information 
som finns i materialet. Möjligen kan även frag-
mentanalysen vara ett framkomligt redskap här då 
troligen vissa fragmenttyper är lämpliga råämnen 
för vissa redskapstyper.

Gällande bergartsartefakterna är ett av de in-
tressantaste resultaten den tydliga knytningen till 
främst de två större hyddorna, B och D. Här kan 
man se hur både slipstenar och yxor främst tycks 
ha använts och kastats på de aktivitetsytor och av-
fallshögar som noterats där (se även kap. 8). Nå-
got som också fångade ögat är hur ryoliten, med 
sin avvikande röd/rosa färg, påträffades i klart 
avgränsade kontexter och då främst vid hydda C 
som ligger närmast gravfältet. Här kan paralleller 
dras med Brännpussen och Fräkenrönningen där 
också avvikande bergartsmaterial påträffades vid 
vad som tolkats som rituella kontexter. 

Det är även tydligt hur man i stor omfattning 
valt att använda lokala råmaterial. Enstaka arte-
fakter i porfyr, skiffer och flinta har påträffats men 
den överväldigande majoriteten av artefakterna i 
bergart och mineral är tillverkade i material som 
kan påträffas rakt utanför knuten. 
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specifik plats men oftast blir bestämningen av 
ursprunget av en mer generell karaktär såsom 
ett visst landskap eller att materialet finns över 
hela landet. Även tillgängligheten i landskapet 
(t.ex. om bergarten/mineralet förekommer i 
fast klyft eller i form av stenar i de lösa avlag-
ringarna) kan ofta bestämmas utifrån typen av 
bergart/mineral. Därigenom kan också skapas 
en bild av hur lätt eller svårt den förhistoriska 
människan har haft att hitta materialet i land-
skapet och vilken tid man måste ha lagt ner på 
letandet. När bergarten/mineralet väl bestämts 
kan även dess egenskaper avgöras såsom t.ex. 
hårdheten, vilken kan beräknas efter den så 
kallade Mohs hårdhetsskala där hårdheten hos 
ett mineral bestäms genom att det jämförs med 
vilket av skalans standardmineral som minera-
let kan eller inte kan ritsa. Hårdheten kan t.ex. 
ha haft betydelse för den förhistoriska männis-
kan vid val av material i slipstenar, brynen och 
yxor. Även hur bergarten/mineralet spaltar sig 
vid bearbetning kan ha haft betydelse för vil-
ket material man har valt och vilken slagteknik 
man har använt sig av.

Petrografiska analyser har utförts på stora 
delar av stenmaterialet från de förhistoriska 
boplatser som undersöktes längs E4:an av 
Riksantikvarieämbetet UV GAL. Analyserna 
har utförts av FD Ulf B. Andersson vid Institu-
tionen för geovetenskaper, Uppsala universitet 
och FD Daniel Andersson vid Riksantikvarie-
ämbetet UV GAL.

Att finna forntiden i mikroskopet

Petrografisk analys

den dåtida människans användning av sten 
kan undersökas på många olika sätt, ett av dem 
är att inrikta sig på själva stenmaterialets ur-
sprung och uppbyggnad. Analysmetoden för 
att göra detta kallas petrografi och man kan 
utifrån stenmaterialet ge svar på frågor t.ex. 
kring människors kontaktnät och rörelser i 
landskapet.

Petrografisk analys inom geologin innebär att 
man beskriver och systematiserar olika bergar-
ter och mineral för att därefter närmare kunna 
studera t.ex. deras bildningsförhållanden. Men 
petrografin kan också användas för att söka 
kunskap kring hur den förhistoriska människan 
använt sig av och införskaffat de olika bergar-
terna och mineralen. Geologen börjar oftast en 
petrografisk analys med att titta på bergarten 
eller mineralet med blotta ögat för att bestäm-
ma dess typ och vid behov kan även mikroskop, 
referenssamlingar och referenslitteratur använ-
das. Svårigheten kan ofta vara att utifrån en 
liten mängd material kunna säga exakt vilken 
bergart/mineral det rör sig om då t.ex. enskilda 
mineral som kvarts och fältspat är huvudingre-
dienser i flera av de vanligaste bergarterna. Ef-
ter att typen bestämts kan man med hjälp av 
spridningskartor, geologiska kartblad och vid 
behov egna fältinventeringar avgöra om berg-
arten/mineralet är lokalt förekommande eller 
om det transporterats till platsen. Då väldigt 
speciella bergarter/mineral påträffats, som t.ex. 
vissa typer av porfyr, kan man t.o.m. ange en 
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Att skapa en bild av jakt och fångst ge-
nom ben har gjorts länge, med moderna me-
toder är det dock möjligt att närma sig även 
andra delar av mathållningen. Indikationer på 
vilka vegetabilier man nyttjat kan brukas för 
att skapa en mer fullständig bild av stenålderns 
kost. I bakgrunden syns en vy av skärgården, 
en miljö lik den där säljägarna vid Högmossen 
levde, för 5500 år sedan. Med indirekta meto-
der har det varit möjligt att visa att vass kan 
vara en av de resurser människor utnyttjade 
under stenåldern. Ben är ett viktigt källmateri-
al och kan ibland hjälpa oss att komma riktigt 
nära den forntida människan. På Högmossen 
kunde tandemalj från en av gravarna berätta 
att den gravlagde under en period i sin ung-
dom, kanske i samband med sjukdom, lidit av 
näringsbrist. Med åldern hade samma individ 
fått tandsten och en vana att peta bort matres-
ter från sina tänder. 
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Djur och växter
Niclas Björck, Fredrik Larsson, Petra Molnar, Carina Olson & Jan Storå 

Djurarter
Cirka 14 kg brända djurben påträffades och tillva-
ratogs vid utgrävningen av Högmossen. I samband 
med undersökningen gjordes direkt en översiktlig 
registrering i vikt och antal fragment per gräven-
het. Nedan redovisas den bild som växte fram i 
takt med att Högmossen undersöktes. Spridning 
av samtliga ben på det sätt som framställs här ger 
en jämförbarhet i avseende på fyndmängder över 
hela ytan. En oundgänglig grund som tillsammans 
med de konstruktioner som efterhand upptäcktes 
har varit utgångspunkt för hur och var vi valt att 
fördjupa analyserna (fig. 98 och 99).

Den osteologiska analysen och tolkningen av 
materialet har gjorts av Carina Olsson vid Osteo-
logiskaforsknings laboratoriet Stockholms uni-
versitet. Avsnittet om tänderna från graven har 
författats av Petra Molnar i benmaterialet har 
prioriteringar gjorts vilket innebar att en intensiv 
osteologisk analys utförts på ben till en vikt av 6,3 
kg (se bil. 3). Resterande ben har analyserats exten-
sivt, d.v.s. endast undersökts i syfte att säkerställa 
artförekomst. För dessa har ingen kvantifiering el-
ler anatomisk indelning gjorts. Kvantifieringen av 
de djurben som genomgick en fullständig osteolo-
gisk undersökning indikerar att vikare och grön-
landssäl bland däggdjuren, samt gädda, abborre 
och sik- och laxfisk bland fiskarna, verkar ha varit 
viktigast för människorna på Högmossen. Andra 
däggdjursarter såsom rådjur, vildsvin, räv, bäver, 
grävling, utter och mårdjur finns också represen-

terade bland de återfunna djurbenen, men inte i 
någon större omfattning. Bland fåglarna har rov-
fågel, and- och måsfågel kunnat konstateras och de 
övriga fiskarterna utgörs av gös, mört, lake, torsk 
och plattfisk. 

De specialregistrerade benen från kulturlagret i 
boplatsens olika områden A – E samt gravytan (G) 
och i anläggningar finns redovisade i figur 100. Då 
den osteologiska analysen genomfördes fanns ej 
tillgång till närmare information kring konstruk-
tions- och avfallskontexter eftersom arbetet med 
dessa inte påbörjats. Detta innebär att flera av 
redovisningarna av resultaten från benmaterialet 
istället har delats upp i de områdesindelningar 
som har funnits. I de fall motsättningar senare har 
upptäckts mellan områdesindelningarna och öv-
riga kontexter har detta noterats i texten nedan. 
Av de närmare 32500 djurbensfragment som os-
teologiskt analyserats från Högmossen har 43 % 
framkommit i område D, som ligger strax norr 
om det centralt placerade gravområdet. Område 
D har också det största antalet djurarter i mate-
rialet. De områden som har de minsta mängderna 
ben är B och C, strax söder om gravytan. Det skall 
även noteras att dessa områden också är de minsta 
områdena på ytan i storlek samt att områdesindel-
ningen inte alltid kunnat ta full hänsyn till fynd-
spridningen och därigenom skurit tvärs igenom 
t.ex. avfallshögar. De två sälarterna vikare och 
grönlandssäl fördelar sig något olika över lokalen. 
Längst i norr finns något fler ben av grönlands-
säl (område E) och längst i söder finns en mindre 
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Figur 98. Spridning av ben på Högmossen, vikt per kvadratmeter.

Figure 98. Dispersion of bones on Högmossen, weight of fragments per square meter.
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Figur 99. Spridning av ben på Högmossen, vikt per i gram kvadratmeter. I denna bild har vikt understigande  
26 gram rensats bort för att koncentrationer, en viktig aspekt på platsens organisation skall framträda.

Figure 99. Dispersion of bone on Högmossen, weight in grams of fragments per square meter. In this dispersion 
amounts of less than 26 grams been removed in order for concentrations, an important aspect of the organization of 
this site to appear more clearly.
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övervikt av vikare (område A och B). I gravområ-
det förekommer vikaren i något högre omfattning 
än grönlandssälen. I område C, strax söder om 
gravytan, finns endast grönlandssäl representerad, 
men då bara med tre fragment. Sammantaget är 
dock antalet identifierade fragment av respektive 
sälart så liten att skillnaderna är svåra att säker-
ställa med fullständig trovärdighet. Ben av svin, 
rådjur, grävling och utter finns endast i den norra 
delen. Samtidigt finns räv, rovfågel och plattfisk 
endast på boplatsens södra del. De arter som före-

kommer över alla ytor är grönlandssäl, gädda samt 
sik- och laxfisk. Figur 101 visar hela fördelningen 
av däggdjursarter inom lokalen medan figur 102 
visar fördelningen av fiskarter över boplatsytan. 
Sammantaget finner man den minsta variatio-
nen av arter i gravområdet och om man följer 
områdesindelningen skulle även område B och C 
kunna inkluderas här, men då de aktuella avfalls- 
och hyddkontexterna i område B studeras närmre 
finner man att området kring hydda B istället bör 
räknas som ett av de artrikaste på hela boplatsen, 

Område A B C D E G Anlägg-
ningar

Totalt

Människa 74 74

Gräsätare 40 40

Rådjur 2 2

Svin 2 3 4 9

Grönl.säl 13 1 2 32 16 5 6 75

Vikaresäl 17 5 27 9 10 7 75

Säl 905 139 225 2961 753 685 486 6154

Räv 1 1

Bäver 1 1 2

Grävling 2 2

Utter 2 2

Mårddjur 1 1 1 3

Rovfågel 1 1

Gädda 43 3 22 151 25 33 28 305

Abborre 6 10 44 6 17 10 93

Gös 1 1 1 3

Abborrfisk 3 1 4

Mört 3 1 2 1 7

Karpfisk 1 10 1 2 2 16

Sik 7 3 9 1 2 3 25

Sik/laxfisk 10 6 10 14 2 5 1 48

Lake 1 1 1 3

Torsk 1 1

Torskfisk 1 1

Fisk 8 8

Obestämt 3523 346 1237 10739 3153 4085 2429 25512

Totalt 4530 500 1513 14039 3975 4922 2987 32466

Figur 100. Djurarter per område, antal fragment ben som genomgått fullständig osteologisk analys.

Figure 100. Animal species per area, number of fragments.
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Figur 101. Spridning av ett urval av däggdjurs och fågelarter på Högmossen. Säl förekommer över hela boplatsen 
(grå punkter) och redovisas därför inte specifikt.

Figure 101. Distribution of a selection of mammal species and birds at Högmossen. Seal species are present over the 
entire settlement (grey dots) and are not specified.
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Figur 102. Spridning av ett urval av fiskarter på Högmossen. Obestämbara ben från fisk samt arter såsom gädda 
aborre och sik/lax fanns över hela dalen (grå punkter) och redovisas därför inte specifikt.

Figure 102. Distribution of a selection of fish species at Högmossen. Other types of fish, for instance perch and 
pike, are present over the entire site (grey dots) and are not specified.
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Att finna forntiden i mikroskopet

Osteologisk analys

de flesta av de djUr och människor som dött 
vid någon tidpunkt under förhistorien, finns 
det idag inte ett spår kvar av, men i vissa fall 
kan deras skellettrester bevaras på boplatser 
och i gravar. När vi hittar dessa rester kan man 
genom att studera benen säga mycket om både 
människan/djuret självt men också mycket om 
den värld de en gång levde i.

Den vetenskap som behandlar läran om ske-
lettet kallas osteologi. Ordet kommer från det 
grekiska namnet för ben – osteon, logos – lära. 
Osteologin innebär studiet av såväl människans 
som övriga ryggradsdjurs skelettuppbyggnad. 
Osteologin tillämpas främst på förhistoriska 
och historiska skelettmaterial av människa och 
djur (During 1992, Molnar m.fl. 1999). I den 
osteologiska analysen ingår identifikation av 
djurarter och skelettdelar, kön- och åldersbe-
dömning, kroppslängdsbedömning, registre-
ring av sjukliga förändringar och skador. Till 
sin hjälp i identifieringen av djurarter och ske-

lettdelar har osteologen ett referensmaterial av 
kompletta disartikulerade skelett av däggdjur, 
fiskar och fåglar. Bevaringsgraden av benmate-
rial varierar mycket mellan olika platser. Bäst 
bevarade är de som legat i kalkrik jord, liknan-
de den som finns på t.ex. Gotland och Öland. 
I sura jordar med lågt pH-värde bevaras ben 
sämst. Brända ben bevaras bättre än obrända 
pga. den kemiska kompositionen i brända ben, 
där den organiska komponenten, kollagen, helt 
eller delvis förbränns medan den oorganiska 
komponenten omvandlas från hydroxalapatit 
till whitlockit, en sintrad massa som inte kan 
ta åt sig vatten (Gejvall 1969). Djurbensmate-
rial från måltidsrester utgör oftast den största 
fyndkategorin vid arkeologiska utgrävningar. 
Benen ger oss viktig information om de forn-
tida samhällenas försörjningsekonomier, jakt- 
och fångststrategier samt säsongsutnyttjande 
av de arkeologiska lokalerna. Deponeringen av 
benen ger oss också viktig information om lo-
kalens inre struktur.

skillnaden är en effekt av att områdesindelningen 
skurit bort mer än hälften av en massiv avfallshög 
intill hyddan.

Bevarandegrad och  
påverkan av källmaterialet
Att endast brända djurben har hittats från Hög-
mossen har huvudsakligen med bevaringsförhål-
landena att göra. Brända ben står, pga. sin kemis-
ka struktur, bättre emot de nedbrytningsprocesser 
som pågår i jorden. De enda obrända skelettdelar 
som finns bevarade från Högmossen är männis-
kotänder, eller snarare emaljfragment av dessa tän-
der (se nedan). Emaljen, som är tandens hårdaste 
komponent, bevaras, liksom brända ben, bättre i 

jorden än obrända ben. Kalkrik jord, som beva-
rar obrända ben bäst, är sällsynt i Mellansverige. 
Högmossen liknar därför de flesta andra boplatser 
längs den svenska Östkusten där brända djurben 
dominerar. Kalkrik jord finns endast på några få 
områden längs svenska Östersjökusten samt på 
Gotland och Öland. De stenåldersboplatser som 
undersökts i dessa områden domineras av obrända 
djurben. På lokaler i denna miljö är brända ben 
istället relativt sällsynta eller i alla fall långt färre 
än de obrända. Det är sannolikt att de brända ben 
som dominerar Högmossen och de andra kustbo-
platserna som saknar kalk i jorden är en bråkdel 
av det material som en gång hamnade i marken 
på dessa platser. En annan tolkning av detta för-
hållande är att det skiljer mellan olika lokaler och 
således att man inte bränt sitt avfall i någon större 
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omfattning på lokaler såsom t.ex. Korsnäs i Söder-
manland och Anneberg i Uppland eller på Got-
land (Ekman 1974; Aaris-Sørensen 1978; Seger-
berg 1999) För denna tolkning talar att mängden 
brända ben som man finner på dessa lokaler ofta 
är väldigt liten, inte i närheten av de tiotals kg som 
påträffats på platser som Fräkenrönningen, S:a 
Mårtsbo eller Högmossen (Björck 1998; Björck, 
M. m.fl. 2005). Det brända benmaterialet borde 
rimligen finnas kvar om obrända ben bevarats på 
dessa platser. Vid t.ex. Strålsjöboplatsen, Nacka 
sn, Södermanland fans rikligt av såväl bränt som 
obränt benmaterial (Ytterberg manus). Ett förhål-
lande som talar för att bilden på enskilda lokaler 
kan ha tafonomiska orsaker. Att mängden brända 
ben blir liten på lokaler där obränt benmaterial 
finns kvar i stora mängder kan emellertid ha att 
göra med våra egna fyndinsamlingsmetoder och 
nivåer på dokumentation. På en boplats kommer 
förmodligen insamlingen av det fragmentariska 
brända benmaterialet, sannolikt ofta omedvetet, 
prioriteras ned när stora mängder obränt material 
finns att tillgå. Därmed kan det uppstå en skenbar 
skillnad i mängden brända ben mellan olika kust-
boplatser. Vilken av dessa tolkningar som är mest 
trolig får dock för tillfället anses vara obesvarad. 

I tolkningen av en boplats ekonomi är det vik-
tigt att beakta benmaterialets representativitet. 
Motsvarar det vi hittar verkligen det som en gång 
fanns på boplatsen då den var i bruk? Eftersom 
ben av vissa djurarter är mer känsliga för nedbryt-
ning än andra, så påverkar detta möjligheterna till 
tolkningar om försörjningsekonomin på platsen. 
De arter som sannolikt kan vara underrepresente-
rade är fisk och fågel, vars ben oftast har en skör 
struktur som inte alltid klarar av förbränning, jor-
dens nedbrytnings processer eller mekanisk nöt-
ning utan att fragmenteras starkt eller kanske helt 
förstöras. En annan bidragande orsak till att mäng-
den ben från fågel, men kanske framförallt från 
fisk, från arkeologiska utgrävningar är liten är såll-
ningstekniken vid den arkeologiska utgrävningen. 
Använder man såll med en maskstorlek större än 
3 mm så faller de flesta benfragment från små och 
mellanstora fiskar igenom sållet och går förlorade 
(Segerberg 1999; Olson & Walther 2007). Vid ut-
grävningen av Högmossen har en maskstorlek ned 

till 2 mm använts och på detta sätt har förhållande-
vis många fiskben kunnat tillvaratagas. Även ben 
från unga däggdjur bevaras sämre pga. sin porösare 
struktur. Ben från äldre individer är kompaktare 
och står bättre emot de olika nedbrytningsproces-
ser som finns i jorden. Det kan därför vara svårt att 
bedöma åldersstrukturen hos de djur som jagats. 
Frånvaron av ben från unga, ej fullvuxna djur be-
höver alltså ej betyda att man inte jagat dem. 

Som framgår är det många faktorer att beakta vid 
tolkandet av ett djurbensmaterial som vilat i jorden 
i tusentals år. Eftersom den kvarlämnade bilden 
inte är fullständig måste vi alltid ha i åtanke vad 
som kan ha försvunnit under de årtusenden som 
passerat sedan platsen var i bruk. De rester som 
finns kvar kan dock lära oss en hel del om de män-
niskor och djur som då levde längs våra kuster. 

Slakt och matavfall
Att göra en osteologisk analys innefattar bl.a. att 
identifiera vilka olika kroppsdelar av. Finns res-
ter från hela skelettet antar man att djuren slak-
tats och styckats på platsen. Återfinns endast vissa 
kroppsdelar, t.ex. de yttre extremiteterna, kan det 
vara rester av t.ex. pälsdjurs fina skinn, och alltså 
inget matavfall. Generellt kan man dela in djurens 
kroppar i mat- och slaktavfall där ryggrad, bröst-
korg, skuldra, bäcken, bak- och framben är de 
köttrika delarna som härrör från matavfall. Kra-
nium och yttre extremiteter tillhör slaktavfallet 
(During 1992; Wretemark 1997). När det gäller 
slaktavfallet måste man ta hänsyn till att de yttre 
extremiteterna innehåller många fler ben än t.ex. 
fram- och bakben. Frambenet och bakbenet hos 
säl består, nedanför skuldra respektive bäcken, av 
tre ben vardera, medan de yttre extremiteterna 
tillhörande fram och baklabbarna består av 26 ben 
vardera. Utifrån den anatomiska fördelningen av 
djurben på en boplats kan man dra slutsatser om 
bl.a. jakt- och fångststrategier, samt ibland, huru-
vida en medveten selektiv deposition av skelettde-
lar gjorts inom olika områden och aktivitetsytor. 
Finns t.ex. endast rester av matavfall har djuret 
förmodligen slaktats på annat ställe och de kött-
rika delarna har sedan förts till boplatsen. 

På Högmossen har vi funnit ben från sälarnas 
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alla kroppsdelar, vilket tyder på att slakt skett på 
platsen. Benen är relativt homogent fördelade över 
i stort sett hela ytan. Vissa skillnader finns dock 
om man ser till olika kontexter. I fem områden 
finns rester av hyddor och i anslutning till dessa 
en eller oftast två avfallshögar (se kap. 8 och Lars-
son 2007). Totalt påträffades minst 17 avfallshö-
gar med varierande storlekar på boplatsen. De var 
oftast belägna mellan hyddorna och människorna 
som bott i de olika hyddorna har sannolikt dum-
pat sitt avfall i närmsta hög. Bland avfallet, som 
till största delen består av keramikskärvor, finns 
också brända djurben. I olika avfallshögar finns 
t.ex. varierande mängder ben från slakt- respek-
tive matavfall (se kap. 8). Dessa förhållanden kan 
påvisa olika deponeringsmönster som i relation 
till övriga arkeologiska fynd i respektive område 
skulle kunna tolkas som att man t.ex. organiserat 
slaktaktiviteterna och matlagningsaktiviteterna 
till vissa områden. 

Fragment av en tand  
– Fragment av ett stenålderssamhälle
Antropologiska analyser av skelett och tänder från 
förhistoriska lämningar har resulterat i värdefull 

information för tolkningar av forntida levnadssätt. 
Tandslitagemönster och olika tuggningsprocesser 
har i synnerhet undersökts i relation till kostens 
strukturella egenskaper och tillagningsprocesser. 
(Smith 1984; Teaford 1991; Molleson 1994; Tea-
ford och Lytle 1996; Larsen 1997; Organ, Teaford 
och Larsen 2005; Eshed m.fl. 2006). Effekten av 
kostrelaterat eller socialt beteende på tandslitage 
som är orsakat av olika aktiviteter har också stude-
rats och då särskilt i termer av ”en tredje hand” el-
ler användandet av tänder som redskap. Dessa ut-
tryck har använts för att beskriva tandslitage och 
andra förändringar som tyder på att tänderna har 
använts till mer än att bara tugga mat och då även 
könsskillnader och andra sociala aspekter som kan 
läsas ur dessa mönster (Merbs 1983; Larsen 1985; 
Lukacs och Pastor 1988; Lukacs 1996; Larsen 
m.fl. 1998; Bax och Ungar 1999; Bonfiglioli m.fl. 
2004). Genom att studera tandslitage har forskare 
kunnat urskilja specifika fysiska aktiviteter som 
resulterat i karakteristiska spår i tandmaterialet 
(Larsen 1985; Molleson 1994; Turner och Cadien 
1969; Ubelaker m.fl. 1969; Molnar manus). Arbe-
tet med att finna slitspår på tänder kan jämföras 
med de slitspårsanalyser som utförs på sten (se 
faktaruta: slitspårsanalys)(fig. 103). 

Tand Bedömning Kommentar

Hög 01 Molar i underkäken, med approximal facett Ingenting att notera, slitagefacett, endast något sliten

Hög 02 Trol. Incisiv el canin Emaljhypoplasi, distinkt, grad 1*

Hög 03 Premolar Inget slitage, ung individ

Hög 04 Molar? Endast något sliten

Hög 05 Premolar Några striae, troligtvis rengöring, el liknande

Hög 06 Molar? Några striae, inget tydligt mönster

Hög 07 Molar el premolar? Några striae, inget tydligt mönster

Hög 08 Molar Striae under kontaktfacetten.

Hög 09 Molar? Några striae, inget tydligt mönster

Hög 10 Molar el premolar? Striae, relativt långa på utsidan av tanden?

Hög 11 Molar? Relativt kraftig striering på tuggytan i samband med ”normalt” slitage

Hög 12 Molar Relativt kraftig striering på tuggytan i samband med ”normalt” slitage

* Enligt Brothwell 1981:156

Figur 103. Mänskliga tandfragment från Högmossen som har analyserats i mikroskop. Samtliga är från grav A5953.

Figure 103. Microscopically analysed human tooth fragments from Högmossen, all found in grave A5953.
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Tänderna från Högmossen

Totalt hittades 74 tandfragment av människa inom 
område C. Rester av en underkäke kunde identi-
fieras in situ, men vid minsta beröring föll den ihop 
i småsmulor, tandfragmenten gick dock att tillva-
rata för analys. Tolv tandfragment av människa 
valdes ut för analys på grund av deras bevaring 
och storlek. Tänderna undersöktes i mikroskop 
för att dokumentera slitagemönster och söka efter 
ett tandslitage som kan sägas vara kopplat till an-
nan aktivitet än tuggning av mat. Detta visade sig 
vara svårt på grund av att fragmenten var mycket 
små. Varje tandfragment identifierades (där detta 
var möjligt) och synliga slitagespår registrerades 
genom beskrivning och fotografering (fig. 103). 

Resultaten visade att strieringar (fåror, ränder) 

med olika utseende fanns på samtliga tandfrag-
ment i olika utsträckning. Detta tyder på slitage, 
och i de allra flesta fall, förekommer slitaget på 
tuggytorna. Detta kan kopplas till ett normalt sli-
tage som uppkommer vid bearbetning och tugg-
ning av mat. Ett antal kraftiga spår med avvikande 
intensitet observerades dock och skulle kunna vara 
aktivitetsrelaterade (Hög 10-12). I ett fall (Hög 
08) kunde karaktäristiska strieringar eller grunda 
fåror konstateras på tandens interproximala yta 
(d.v.s. den yta som vetter mot intilliggande tand) 
(fig. 104). Denna typ av spår har i litteraturen ofta 
tolkats som spår efter bearbetning av fibrer mel-
lan tänderna eller användandet av en tandsticka 
för att till exempel peta bort matrester mellan tän-
derna. I fallet från Högmossen har märkena inte 

Figur. 104. Mikroskopbild på tandemalj från människa med slitagespår av tandpetare påträffad på Högmossen.

Figure 104. Microscope image of human tooth including ware traces enamel found at Högmossen.
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det rundade, polerade utseende som fiberbearbet-
ning producerar. Tanden har snarare enstaka mar-
keringar som går i en och samma riktning, vilket 
indikerar att de har åstadkommits av en tandsticka 
av trä eller liknande. 

I en jämförelse med det mellanneolitiska grav-
fältet Ajvide på Gotland har liknande spår också 
observerats på människoskelett, där tänder från 
17 män och 11 kvinnor har analyserats i mikro-
skop för att söka efter aktivitetsrelaterat tand-
slitage (Molnar, manus). Resultaten visar att 
tänderna har använts som redskap på flera sätt, 
och fem olika slitagemönster har dokumenterats, 
däribland det interproximala slitaget efter tand-
stickor. I tandmaterialet från Ajvide förekommer 
dessa märken på de främre tänderna (främre kind-
tänder, hörntänder och framtänder), men saknas 
på de bakre kindtänderna. Tanden (Hög 08) från 
Högmossen har inte kunnat identifieras mer i de-
talj, på grund av fragmenteringen, än att det är en 
bakre kindtand. Det kan vara svårt att komma åt 
att peta långt bak i munnen mellan tänderna, vil-
ket gör det troligt att det rör sig om den främre 
av de bakre kindtänderna (sexårstand). På Ajvide 
visade denna typ av slitage inga signifikanta skill-
nader mellan könen, och inte heller några positiva 
korrelationer med ålder, vilket gör det sannolikt 
att tänderna petades om det behövdes. En an-
nan notering som gjordes på ett av tandfragmen-
ten (framtand eller hörntand) från Högmossen 
(AH 2) är en emaljhypoplasi (horisontella fåror i 
emaljen), vilket tyder på någon form av närings-
brist under en period i individens liv, innan han 
eller hon uppnått vuxen ålder.

Tandfynden av människa från Högmossen må 
vara små, och få, men ger ändå en liten inblick i 
det vardagliga livet hos människorna under sten-
åldern.

Jakt och liv

Under yngre stenåldern låg boplatsen vid Hög-
mossen på den östra sidan av en halvös norra del. 
Cirka 400 meter rakt österut från boplatsen stack 
en annan udde från samma halvö ut (fig. 20 och 
61). Vattnet mellan dessa uddar bildade en lagun 
eller vik. Åt sydöst fanns även en mindre ö och vi-

dare österut låg en fjärd med många kobbar och 
skär. Utanför dessa mindre klippöar, cirka 4 – 5 
km öster om Högmossen, fanns det öppna havet 
vilket sträckte sig hela vägen ut till Åland några 
tiotal mil österut. Inom en radie av 5 km från bo-
platsen i alla väderstreck, men flest i söder, väster 
och norr fanns ytterligare ett 30-tal samtida boplat-
ser som kan ha ingått i ett betydelsefullt kontakt-
nät (kap. 4). Högmossens skyddade läge i denna 
skärgårdsmiljö utgjorde en bra plats för männis-
kor som försörjde sig huvudsakligen på fiske och 
säljakt. Människorna på Högmossen hade valt att 
bo vid kusten eftersom havet erbjöd en riklig fö-
rekomst av både fisk och marina däggdjur under 
denna period i vår förhistoria (Ericson 1989; Storå 
2001; Olson m.fl. 2002; Storå & Ericson 2004). 
Inflödet av saltvatten från Västerhavet till Öster-
sjön var då betydande och skapade mycket goda 
levnadsvillkor för fiskarter som t.ex. torsk och sill. 
Stora bestånd av torsk och sill skapade i sin tur en 
mycket fördelaktig miljö för sälarna, som till stor 
del livnärde sig på dessa fiskarter.

Med hjälp av den rekonstruerade skärgårdsmil-
jön kan vi få en inblick i hur boplatsen med intil-
liggande resursområden utnyttjats, hur det såg ut 
och vilka förutsättningar som fanns i området för 
fiske och jakt. De osteologiska analyserna av benen 
från Högmossen överensstämmer väl med tidigare 
undersökta kustboplatser från yngre stenålder i 
östra Mellansverige och med vad som kan ha fun-
nits tillgängligt för försörjningen i denna miljö. 

Benen från Högmossen berättar att fisket och 
säljakten var basen i försörjningen för dessa män-
niskor. Här togs fångsten av fisk in och tillreddes 
för att ätas direkt eller preparerades kanske för se-
nare förtäring genom t.ex. torkning, rötning eller 
rökning. På boplatsen slaktades också sälarna. Av 
denna slakt finns spår, i form av snittspår, på flera 
sälben som påträffades i eller invid flera avfallshö-
gar på både de norra, centrala och södra delarna 
av boplatsen. Köttet togs tillvara och fördelades 
mellan familjerna som levde där. De värdefulla 
sälskinnen bereddes för att t.ex. kunna användas 
till kläder, båtar och hyddor och ur späcket kunde 
man utvinna tranolja, som exempelvis kan ha an-
vänts för att impregnera föremål, bränna för att 
få ljus i hyddor eller som smörjmedel. Sälhjärnan 
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kunde användas som garvmedel vid skinnbered-
ning och en del ben från skelettet användes för-
modligen till redskapstillverkning. Flera fragment 
av ben med skåror, borrade hål o.dyl. har identi-
fierats på platsen. Dessa fragment, som påträffa-
des i avfallshögar knutna till hydda D och B, kan 
möjligen utgöra delar av bennålar som t.ex. kan ha 
använts för så olika saker som att sy ihop kläder, 
tältdukar och utrustningsdetaljer av skinn. 

Efter att man tillvaratagit det man behövde från 
bytesdjuren verkar man ha bränt de överblivna res-
terna. Förmodligen gjorde man detta för att kunna 
utnyttja dem som bränsle i eldstäder men också för 
att på ett enkelt sätt kunna göra sig av med ett illa-
luktande och potentiellt hälsovådligt avfall. På två 
benfragment av säl, belägna i en av avfallshögarna 
invid hydda B, kunde även bitmärken konstateras. 
Förmodligen ser vi här spår av att t.ex. hundar tug-
gat på benen innan de bränts, vilket visar hur ben-
materialet verkligen utnyttjats till fullo av alla på 
boplatsen innan det tillåtits bli avfall.

De vanligaste djurarterna som representeras av 
benen från Högmossen är grönlandssäl och vikare 
bland däggdjuren och gädda och abborre bland 
fiskarterna. Åldersfördelningen hos sälarna visar 
att alla åldrar finns representerade. Flera årsungar 
finns t.ex. konstaterade i materialet och åtskilliga 
ben har en karaktär som tyder på mycket unga 
individer. Det verkar alltså som att det inte fun-
nits någon speciell inriktning på unga, vuxna eller 
gamla djur vid jakten utan man har istället haft 
en bred inriktning och ett behov av att fånga alla 
ålderskategorier. Det kan ha funnits många olika 
anledningar till en sådan strategi. Ett tänkbart skäl 
är att varje åldersgrupp av säl haft olika karaktär på 
päls, benstomme, senor och möjligen också kött 
vilket kunnat utnyttjas på olika sätt. Exempelvis 
har ungdjur haft en mindre kompakt benstomme 
som möjligen lämpat sig bättre för en viss typ av 
redskap. Att det inte funnits en åldersinriktning i 
jakten indikerar också att människorna på Hög-
mossen jagat för en hel bosättnings behov under 
ett helt år och inte som en specialiserad aktivitet 
under en specifik säsong.

De övriga arterna i benmaterialet utgör i jäm-
förelse en förhållandevis liten andel av Högmos-
sens fauna. Bland landdäggdjuren finns det flest 

fragment från gräsätare (troligen hjortdjur), men 
i detta fall är det rörbensfragment från endast två 
fyndsammanhang, vilket kan betyda att de härrör 
från endast två djur. Rådjur, som är den enda art-
bestämda gräsätaren, finns representerad med två 
fragment från två olika kontexter. Det näst mest 
förekommande landdäggdjuret är svin. Inget av 
svinfragmenten tillhör de skelettelement som kan 
användas för att skilja tamsvin från vildsvin. Det 
troliga är dock att de tillhör vildsvin eller svin i 
initialskedet av domesticering under denna period 
i förhistorien (Lepiksaar 1974; Rowley-Conwy & 
Storå 1997). Alla de andra landdäggdjuren i ben-
materialet hamnar under kategorin ”pälsdjur” 
och även om de ej är många till antalet, är deras 
förekomst värdefull vid tolkningen av bl.a. bo-
platsens säsongsutnyttjande. Ett fåtal fåglar finns 
representerade och bland dem rovfågel samt and- 
och måsfågel. De två sistnämnda upptäcktes vid 
genomgången av de ben där endast djurarterna 
skulle säkerställas och finns därför ej med i artlis-
tan där antal och vikter är specificerade (fig. 100). 
Förutom gädda och abborre bland fiskbenen finns 
sik- och laxfisk, gös, mört, lake, torsk och plattfisk 
(plattfisken identifierades också bland de ben som 
ej genomgått fullständig osteologisk analys). 

De djurarter som identifierats bland benen från 
Högmossen ger säsongindikationer som kan an-
vändas för att skapa ett troligt årtidsmönster för 
fisket och jakten från boplatsen. Med ledning av 
fyndmaterialet kan aktiviteterna under årets olika 
delar rekonstrueras.

Vinter
En beprövad jaktmetod för vikare, som man kan 
förmoda att Högmossens befolkning praktise-
rat, är att harpunera sälen när den kommer för 
att hämta luft vid andningshålen i isen. Man kan 
också tänka sig att vikaren fångats med vinter-
nät. Hål gjordes då i isen och nät försedda med 
stensänken placerades ut under isen (Broadbent 
1979; Fandén 1999). Bland landdäggdjuren som 
påträffats på Högmossen var räv, utter, grävling 
och mård attraktivast som jaktbyte på vintern då 
pälsen var som finast. Grävlingen är dock ganska 
bunden till grytet under stränga vintrar och visar 
sig bara ute korta stunder innan den återvänder 
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ner i grytet igen (Jensen 1993). I de fall jägarna 
jagade grävling under vintertid fick de alltså leta 
reda på gryten och fånga dem i anslutning till des-
sa. Sannolikt var utplacerade fällor den vanligaste 
fångstmetoden för pälsdjur såsom räv och gräv-
ling, eller ibland kanske nät, placerade framför in-
gångarna till deras gryt. Uttern, vars främsta byte 
är fisk, måste även under vintern ha tillgång till 
öppet vatten för att skaffa föda. Den har då flyttat 
till vatten i närheten av forsar eller strömmar som 
bildas vid sjöars till- och utflöden. Detta beteende 
hade människorna på Högmossen säkerligen känt 
till i generationer och kunnat utnyttja. Mården 
fångades förmodligen också helst i utlagda fällor, 
framförallt kanske för att inte förstöra den vack-
ra pälsen med pilspetsar, men också för att den, 
som de flesta pälsdjur, är nattaktiv och följaktli-
gen svår att jaga. Vintern var också en bra tid för 
jakt på skogshöns, som bäst fångades med snaror, 
men kanske också med nät eller pil och båge vil-
ket använts i senare tid vid skogshönsjakt (t.ex. 
Brusewitz 1967). Det finns inga med säkerhet 
identifierade skogshönsarter från Högmossen, det 
finns dock ett antal fågelben av svårbestämd art 
som sannolikt härrör från sådana. Skogshöns så-
som t.ex. tjäder eller järpe har då sannolikt jagats 
under vintrarna. Fynd av skogshöns finns också 
från många samtida boplatser (t.ex. Hedell 1902; 
Aaris-Sørensen 1978; Olson 2003, 2004) (bil. 2). 
Vinterfisket från isen kunde ge goda fångster av 
lake, gädda, abborre och gös.

Vår
Jakten på vikarsälen kunde fortsätta under vår-
vintern vid deras yngelplatser, där kutarna föds i 
snögrottor i anslutning till öppningar i den fasta 
isen. Längre fram under våren blir bävern ak-
tiv igen efter vintervilan, då den kan utnyttja de 
ljusa morgnarna och kvällarna för att samla föda 
och bygga upp sin hydda som kanske förstörts el-
ler skadats vid snösmältning och islossning. Det 
är under denna period som bävern oftast jagats i 
senare tid (t.ex. Brusewitz 1967) och det troliga är 
att jaktstrategierna för bäver var liknande under 
stenåldern. Bävern var ett attraktivt byte inte bara 
för pälsens skull utan även för köttet och eventuellt 
bävergället. Våren var också den tid då andfåglarna 

började komma upp söderifrån för att häcka. Sjö-
fågeljakt och insamling av ägg innebar ett viktigt 
kosttillskott efter den långa vintern. Under våren 
leker gäddan och strax före och under leken går 
den in på grunt vatten för att skaffa föda. Då är 
den lätt att locka till sig med något ätbart, och se-
dan fånga den. Abborrfisket blev förmodligen mer 
utbrett på våren, då vattnet värms upp och den blir 
livligare. Gösen kunde fångas under långa vårkväl-
lar då den går in på grunt vatten för att jaga. Li-
kadant gör siken om våren, även om högsäsongen 
för sik är på hösten (Olsson 1994). På våren kunde 
man också fånga karpfiskar när de samlas i stora 
mängder på grunt vatten inför leken. Det var för-
modligen också under våren som de första migre-
rande grönlandssälarna anlände till kustområdet 
utanför Högmossen. 

Sommar
Grönlandssälen är beroende av tillgång till öppet 
vatten och kan inte som vikaren göra hål i och leva 
under den fasta isen. Grönlandssälen verkar domi-
nera något bland sälbenen från Högmossen, om 
man lägger till förekomst i antal kontexter av de 
ben som ej genomgått fullständig osteologisk ana-
lys. Benen från de grönlandssälar som framkom-
mit på Högmossen härrör alltså från individer som 
under sommarhalvåret kom till dessa trakter i jakt 
på föda såsom småtorsk och strömming. Till skill-
nad från vikaren, som kan gå långt in i skärgården 
och hålla till i vikar och älvmynningar, har grön-
landssälen, som är pelagisk, uppehållit sig längre 
ut till havs, där den troligtvis jagats med harpun 
från båt. Ibland kanske man också brukade nät för 
att fånga den.

På sommaren var det gynnsamt att fånga lax när 
den gick upp i älvar och åar på väg till sina lek-
platser. Fick man stora mängder lax, där allt inte 
kunde tillagas omedelbart, är det troligt att man 
torkade en del av fångsten för senare konsumtion. 
På Högmossen, närmast den dåtida stranden, 
finns också spår av flera ställningar vilka kan ha 
använts som torkställningar (se kap. 8). Någon 
säker identifiering av arter inom laxfamiljen har 
tyvärr ej varit möjlig, vilket betyder att dessa ben 
även kan ha tillhört höstlekande arter som t.ex. 
laxöring (Salmo trutta) eller harr (Thymallus thymal-
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lus). Sommaren var också en bra tid att fånga karp-
fiskar såsom braxen, id, sarv och mört, vilka kräver 
varmt vatten för att vara aktiva. Abborre, gädda 
och gös kunde också fångas under sommaren även 
om de bästa fiskesäsongerna för dessa arter kanske 
är vår och höst. En fiskart som fångas allra bäst på 
sommaren är flundra eller skrubbskädda (Platicht-
hys flesus) då den är välmatad och uppehåller sig på 
grunt vatten. Endast ett fragment av plattfisk har 
påträffats i materialet från Högmossen, så man får 
anta att flundran här inte bidrog i någon hög grad 
till försörjningsekonomin. Som en jämförelse kan 
nämnas att på den samtida lokalen Bjästamon i 
Ångermanland dominerar flundran i det rika fisk-
bensmaterialet (Holback m.fl. 2004). 

Höst
I början av hösten kan man ha jagat både vikare 
och grönlandssäl. Under sommaren hade sälarna 
hunnit äta upp sig och lägga på ett späcklager som 
var tillräckligt tjockt för att hålla dem flytande 
när de fallit offer för jägarnas harpuner (Broad-
bent 1979; Freeman 1984). Under hösten, efter 
besöket i Bottenhavet, samlades grönlandssälarna 
troligen i stora flockar för att återvända söderut. 

Under denna vandring var de förmodligen attrak-
tiva jaktbyten för kustbefolkningarna längs vägen, 
som t.ex. människorna på Högmossen. Hösten är 
också säsong för landlevande storvilt såsom älg. 
Det närmaste älg vi kommer, bland benen från 
Högmossen, är två fragment av horn och ett antal 
rörbensfragment av gräsätare som ej kunnat art-
bestämmas men, sannolikt härrör från hovdjur el-
ler älg. Det behöver dock inte betyda att man jagat 
älg. Man kan med tur hitta fällhorn i skogen, men 
de bryts ner ganska snabbt så det är troligare att 
hornfragmenten är ett resultat av jakt eller bytes-
handel. Även rörben från älg var ett begärligt rå-
material för tillverkning av redskap och vapen och 
kan ha använts som bytesvara. Hade man jagat älg 
i någon större omfattning borde dock några iden-
tifierbara rester från djurets köttrika delar ha på-
träffats. Vildsvin kan i stort sett ha jagats under 
hela året, men hösten kanske var mest lämplig då 
djuren var samlade i stora flockar inför parningen 
(Jensen 1994). Under den senare delen av hösten 
kunde vildsvinsjakten vara ett komplement till 
säljakten och bidra till anskaffningen av kött.

Fågeljakt på återvändande sjöfågel kan man 
heller inte bortse från på hösten, även om antalet 

Svin Rådjur Räv Bäver Utter Grävling Mård Grönlandssäl Vikaresäl

Januari x x x x x x

Februari x x x x x x

Mars x x x x x x

April x x

Maj x x x

Juni x x x x x x

Juli x x x x x x

Augusti x x x x x x

September x x x x x x

Oktober x x x x x

November x x x x x

December x x x x x x x

Figur 105. Tabell över jaktsäsong och förekomst för de vanligaste terrestra och marina däggdjuren som jagats av 
människorna på Högmossen. Notera hur hela året täcks in, både sett till marina och terrestra arter. X i fetstil marke-
rar den delen av året då jakten är bäst på respektive art.

Figure 105. Table of hunting seasons and occurrences of the most common terrestrial and marine mammals 
hunted by the Högmosen settlers. Note how both terrestrial and marine species are represented all year around. X in 
bold represents the best time of year for hunting each species. 
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fågelben från Högmossen är mycket få. Som tidi-
gare nämnts är ben av fågel sköra i sin struktur 
och bevaras i de flesta fall sämre än däggdjursben, 
vilket gör att andelen fågelben från denna, liksom 
de flesta andra samtida lokaler, förmodligen inte 
är representativ (Hårding & Olson 2000; Olson 
1995, 1996, 1999a, 1999b, 2003, 2004) 

Höstgäddan är ett attraktivt byte i våra dagar, 
när den går in på grundare vatten för att jaga föda 
(Olsson 1994), ett beteende man säkerligen kände 
till redan under stenåldern. Gäddan är ju den domi-
nerade fiskarten på Högmossen, man får förmoda 
att den fiskades särskilt under vår och höst, då den 
var förhållandevis lättillgänglig. Hösten är också 
en tid då sik och laxfiskar som harr och laxöring 
går upp i strömmande vattendrag. Torsken, som 
i könsmogen ålder lever ute till havs en större del 
av året, kommer också närmare kusten och grunda 
vatten under hösten i sökande efter föda. Resterna 
efter torsk från Högmossen är enstaka och härrör 
från relativt små torskar, vilket kan tyda på ett fis-
ke som huvudsakligen varit lokaliserat inomskärs. 
Hade man bedrivit havsfiske i större omfattning 
hade det troligen visat sig i form av större mäng-

Abborre Gös Gädda Mört Lake Torsk Sik Karpfiskar Fisk Plattfisk

Januari x x x

Februari x x x x

Mars x x x x x x

April x x x x x x x

Maj x x x x x x x

Juni x x x x x x x x

Juli x x x x x x x x

Augusti x x x x x x x x

September x x x x x x x

Oktober x x x x x x x

November x x x x x x

December x x x x x x

Figur 106. Bland fiskarna på Högmossen fanns följande arter och dessa talar för att människor vistats på platsen 
under hela året. Fetstil markerar den delen av året då fisket är bäst på respektive art (Olsson 1994).

Figure 106. Fish species represented at Högmossen, proving year-round human occupation. Bold type signifies the 
time of year when the fishing was best for each species.

Rovfågel Fågel Fågel

Januari x x

Februari x x

Mars x x x

April x x x

Maj x x x

Juni x x x

Juli x x x

Augusti x x x

September x x x

Oktober x x x

November x x

December x x

Figur 107. Bland fåglarna på Högmossen fanns 
följande arter och dessa indikerar att fångst kan ha skett 
under stora delar av året.

Figure 107. Bird species found at Högmossen, 
indicating that bird hunting occurred throughout much 
of he year.
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der ben av mellanstor torsk (Olson m.fl. 2002). 
Även den mindre, unga torsken, som håller till på 
grundare vatten verkar ha varit försumbart utnytt-
jad, liksom på övriga undersökta samtida boplat-
ser längs den mellansvenska östkusten. På lokaler 
på Gotland och Åland, under samma förhistoriska 
period, har stora mängder torskben hittats och där 
utgör de tillsammans med strömming de vanligaste 
fiskarterna (Olson & Walther 2007). Ben av ström-
ming saknas helt från Högmossen, vilket kan bero 
på bevaringsförhållandena och maskstorlek i sål-
len. Strömmingsben är mycket små och sköra, men 
också fettrika, vilket ytterligare bidrar till sämre be-
varing. Använder man en masktäthet på två milli-

meter fångar man i de flesta fall upp dessa små ben. 
På Högmossen togs ett antal jordprover som finsål-
lades, men inga visade sig innehålla ben av ström-
ming, vilket möjligen indikerar att avsaknaden av 
strömming avspeglar ett verkligt förhållande och 
inte är en produkt av arkeologisk metod.

Säsongsindikatorer och jakt

Då vi tittar på när och hur jakten bedrivits av inne-
vånarna på Högmossen står det snabbt klart att 
det finns spår av jaktbyten från alla årets säsonger 
och månader (fig. 105, 106 och 107) samt att fis-
ke och säljakt har utgjort basen för försörjningen 

Lokal Arter Andel marint och  
ev bearbetat ben

Typ av lokal

Glädjen - - -

Högmossen Vikaresäl, grönlandssäl, mört, abborre, gädda, 
plattfisk, braxen, torsk, gös, lake, sik, sik/lax, 
karpfisk, räv, bäver, utter, rådjur, gräsätare (älg), 
svin, grävling, skogsmård, rovfågel, mås och and

Ca 92 % marint
Bearbetat ben

Året om

Bålmyren Vikaresäl, fisk, mindre däggdjur och fågel sample ej kvantifierbart
Bearbetat ben

Året om?

Snåret Vikaresäl, laxfisk, bäver, svin MN A fas
ca 55 % marint
Bearbetat ben
MN B fas
70 % marint

MN A fas
Året om
MN B fas
Komplementär lokal

Postboda 1 Vikaresäl, grönlandssäl, älg, hjort, liten gnagare Sample ej kvantifierbart Komplementär lokal

Postboda 2 Vikaresäl, abborre, gädda, karpfisk, sikfisk, 
strömming, hjort, älg, svin, ekorre, fågel

Sample ej kvantifierbart
Bearbetat ben

Året om

Postboda 
Skjutbanan

- - -

Brännpussen Vikaresäl, abborre, gädda, laxfisk, bäver, svin, 
mård

75 % marint Komplementär lokal?

Fembäcke Fisk, abborre, gädda, sik/lax, sill 100 % marint Komplementär lokal

Djurstugan Abborre, gädda, gös, laxfisk, karpfisk, bäver 95 % marint Komplementär lokal

Figur 108. Tabellen visar identifierade arter på respektive lokal samt en tolkning av vardera plats funktion.  
I tabellen framgår att det marina inslaget kontinuerligt dominerar starkt på neolitiska boplatser längs E4:an.

Figure 108. The table presents identified species at the excavated sites where osteological material was found and 
also an interpretation of the function of each site based on archaeological data. The dominance of marine resources 
throughout the Neolithic on the excavated sites is obvious and should be recognized in interpretations.
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med mindre inslag av terrestriska arter och fåg-
lar. De två sistnämnda har förmodligen haft flera 
olika användningsområden, de terrestriska till viss 
del som köttresurser men främst som en källa till 
pälsmaterial och redskapstillverkning av de större 
benen, och fåglarna som givit mer exotiska inslag 
som fjädrar till utsmyckning. Detta, tillsammans 
med jakten på säl av alla åldersklasser, tecknar en 
bild av en befolkning som vistats på Högmossen 
under hela året och som valt att använda sig av 
skärgårdens alla animaliska resurser för att skapa 
sig en säker och bred bas av animalieprodukter. 
Då vi tittar på de varierande jaktmetoderna som 
förmodligen använts för att fånga alla dessa arter 
står det klart att människorna på Högmossen haft 
tillgång till en avancerad uppsättning fångstred-

skap och kringutrustning (se fig. 69). Häri ingick 
harpuner och möjligen också nät av olika slag för 
säljakt samt fällor för att fånga pälsdjur såsom räv, 
grävling och utter eller snaror för fåglar. Utöver 
dessa har förmodligen också pil och båge varit ett 
standardredskap för jakt på vissa landlevande djur 
och fiskespön, nät och fasta fångstredskap t.ex. 
mjärdar eller ryssjor tillverkade av vide eller hassel 
av olika slag för att fånga fisk inomskärs och i när-
området till boplatsen. Det passiva fisket då man 
ej behöver vara närvarande vid fångsten, var san-
nolikt den mest utnyttjade fiskemetoden i ett sam-
hälle där man fiskade året om. Till detta måste vi 
lägga båtar/kanoter för att färdas i skärgårdsland-
skapet samt större ställningar för att kunna torka 
skinn och fisk samt rengöra och t.ex. reparera nät. 
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Datering f.Kr. 4500 4300 3600 3500 3500 3400 3200 2750 2300 2000

Stenredskap x x x x x x x x x x

Brända djurben x x x x x x x x x x

Keramik x x x x x x x x

Flintspån

Säl x x x x x x x x x

Fisk x x x x x x x x x

Landvilt x x x x x x x x x

Animalier (lipider) x x x x x x x

Tamdjur x

Vegetabilier (lipider) x x x x x x x x

Sädeskorn x x

Odling (makrofosil) x

Figur 109. Sammanställning över benmaterial från undersökta stenåldersboplatser längs E4:an. I tabellen 
presenteras företeelser och fyndkategorier som förekommer på boplatserna eller förväntats förekomma. Det är värt att 
notera att havets resurser dominerar genom hela stenåldern. Keramik uppträder kontinuerligt från tidig neolitikum 
och odling begynner omkring 2300 f.Kr., det senare en iakttagelse som också finner stöd i utförda pollenanalyser (t.ex. 
Karlsson 2004, 2007; jfr. Björck m.fl. 2006). 

Figure 109. Compilation of bone material from investigated Stone Age settlements along the new E4-highway. 
The table presents phenomena and artefact categories that occurred or were expected to occur on the settlements. Worth 
noting is that marine resources dominate throughout the Stone Age. Pottery occurred continuously from the early 
neolithic, and agriculture was introduced around 2300 BC, an observation supported by pollen analyses (e.g. Karlsson 
2004, 2007, cf Björck et al 2006).
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Hela detta utrustningspaket behövde också under-
hållas och utvecklas, vilket innebar att råmaterial i 
form av trä, ben, horn, sten och flera andra materi-
al behövde samlas in och bearbetas för att fångsten 
och jakten i slutändan skulle kunna upprätthållas. 
Den här massiva anhopningen av resurser för att 
upprätthålla försörjningen, jakten och fångsten 
måste ha stått i centrum för näringsaktiviteterna 
på Högmossen, men detta beror förmodligen 
främst på att det är rester av dessa redskap och ak-
tiviteter som vi huvudsakligen hittar på platsen. 

Högmossens materialet i relation 
till övriga osteologiska material
Den bild som framträder på Högmossen är helt i 
överensstämmelse med de benmaterial som om-
händertagits från andra E4-undersökningar. På 
samtliga lokaler utgör de marina benen en helt 
dominerande andel. Både fisk och säl har uppen-
barligen varit centrala i försörjningen (fig. 108 och 
109). På de platser där större mängder av brända 
ben omhändertagits finns en mångfald av arter, 
men i avseende på kvantitet är tonvikten på säl 
och fisk överväldigande (fig. 108). Ett inslag av 
terrestriska arter är dock vanligt och visar bredden 
av resurserna man utnyttjat och understryker att 
man även utnyttjat omgivande inlandsmiljöer. 

Benen från undersökta  
boplatserna inom E4-projektet
En lång rad boplatser från stenåldern har under-
sökts inom ramen för E4-projektet. Boplatser 
från mesolitikum har undersökts vid Stormossen, 
Skallmyran och Postboda 3. Tidig neolitikum och 
äldre mellanneolitikum är representerat på Gläd-
jen, Bålmyren, Snåret, Högmossen, Postboda 1 och 
2. Tre lokaler hör till yngre mellanneolitikum och 
övergången mot senneolitikum, nämligen Bränn-
pussen, Fembäcke och Djurstugan. Sistnämnda 
lokal pekar framåt, mot senneolitikum, en period 
då stora förändringar verkar ske i regionen. Inom 
E4-projektet finns lämningar från senneolitikum 
på platser som t.ex. Ryssgärdet, Kyrsta och Forsa. 
Den stora kronologiska spännvidden i projektet 
ger möjlighet att studera utvecklingen i ett lång-
tidsperspektiv (Björck & Guinard 2003; Björck 

2004; Nilsson 2006; Eriksson & Östling 2005; 
Björck & Lindberg 2005, manus; Sundström & 
Darmark 2005; Darmark & Sundström 2006; 
Guinard & Vogel 2006a, 2006b; Lindberg 2006; 
Sundström m.fl. 2006; Ytterberg 2006; Björck & 
Larsson 2007a). 

För att förstå hur boplatserna förändrats och 
när förändringarna skett i Uppland sammanfattas 
här samtliga undersökta stenåldersboplatser inom 
E4-projektet. I figur 109 har några karaktäristiska 
fyndmaterial från boplatserna sammanställts. Vi 
kan tydligt se att verktyg av sten och matrester 
i form av brända djurben finns kontinuerligt på 
boplatserna. De äldsta boplatser som undersökts 
ligger mellan 50 och 60 m ö.h. och har daterats 
till perioden 5000–4000 f.Kr. Här finner vi sten-
redskap och matrester, men aldrig keramik. På ni-
våer från 50 meter ned till 35 m ö.h. finns de neo-
litiska kustboplatserna. Det finns inom projektet 
ett komplext förhållande mellan datering och nivå 
som har sin orsak i att landhöjningen är kraftigare 
i norr än i söder. Glädjen och Högmossen ligger 
idag på ungefär samman nivå över havet, men 
Högmossen som ligger längst norrut är betydligt 
yngre. Skillnaden i nivå är ungefär fem meter mel-
lan två samtida lokaler belägna i norra respektive 
södra delen av den ca 8 mil långa vägsträckan (Ris-
berg m.fl. 2007). Den äldsta lokalen där rester av 
keramikkärl förekommer är Glädjen, som har da-
terats till knappt 4000 f.Kr. På de lokaler som är 
daterade till tiden efter Glädjen förekommer alltid 
keramik och i de fall lokalerna kan tolkas som bas-
boplatser är det fråga om stora mängder. 

De arkeologiska spåren visar entydigt att man 
levt som säljägare och fiskare genom större delen 
av stenåldern. Odling har inte kunnat beläggas i 
Uppland före övergången mot senneolitikum, ca 
2300 f.Kr. (Ytterberg 2006). En tidpunkt som 
synbarligen markerar begynnelsen på en ny livs-
stil, som bara några hundra år senare kom att do-
minera fullständigt. När jordbruk och tamdjur 
uppträdde minskade samtidigt betydelsen av först 
säljakt och sedan fisket. Boplatserna lokaliserades 
inte längre till de dåtida stränderna. Ryssgärdet, 
där fynd som hör till slutet av stenåldern och 
bronsåldern framkommit, avviker starkt från de 
äldre platserna vad gäller fyndmaterialet. Skillna-
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den beror till en inte ringa del på att näringseko-
nomi baserad på agrar produktion vid denna tid 
verkar ha blivit vida spridd. I figur 109 framgår 
också tydligt att inriktning på marin jakt präglar 
materialet fram till senneolitikum. I tabellen har 
också medtagits förekomst av flintspån, trots att 
sådana inte förekommer på någon av platserna i 
E4-projektet. Detta är relevant eftersom dessa  
ibland förknippas med odling och således förstär-
ker den bild som framkommit. Framhållas bör 
dock att, nämnda antagande till trots, har flint-
spån kunnat brukas för att skära allt möjligt (gräs, 
vass och kött etc.) och behöver alltså inte ha med 
jordbruk att göra. 

Stenålderns kosthållning
Resultaten från de storskaliga undersökningarna 
som utförts inom ramen för E4-projektet är en-
tydiga och motiverar ett bredare grepp på frågan 
om kosthållningen under stenåldern i östra Sve-
rige i allmänhet och Uppland i synnerhet. För att 
diskutera detta har en sammanställning gjorts av 
platser varifrån större eller mindre osteologiska 
material analyserats. Syftet med genomgången är 
att ge en väl förankrad bild av vad som påträffas på 
stenålderslokalerna i regionen. Det är alltför säl-
lan som denna typ av helhetsgrepp tas, även om 
undantag finns (t.ex. Storå 2001). Istället väljer 
forskare ofta att lyfta fram det enskilda och utifrån 
detta skisseras sedan en tolkning av den period 

Figur 110. I presentationer av husdjurshållning är det vanligt att redovisning sker som en procentuell jämförelse 
mellan olika tamdjur eller boplatser med tamdjur. Detta får till följd att enstaka ben från nöt på en plats helt domine-
rad av säl kan framställas som 100 % nöt. Eller som i diagrammet ovan där det framgår att det på alla boplatser med 
tamdjur finns tamdjur (100 %) (från Welinder m.fl. 1998:99; Sundström & Darmark 2005:145). Det man saknar 
i redovisningen är en bild av hur mängden tamdjur ser ut i relation till mängden andra djurarter inom neolitiska 
platser. En lika relevant fråga är hur stort antalet boplatser med inslag av säkert konstaterade tamdjur är i relation 
till antalet lokaler utan inslag i regionen. Det bör noteras också att diagrammet från Sundström & Darmark grundar 
sig på endast 13 lokaler, 9 med tamboskap och 4 utan.

Figure 110. In accounts of animal husbandry it is common to present a percentile comparison between different 
domesticated animals or between settlements with domesticated animals. This can result in single bones from bovines 
on a site dominated by seal will be presented as 100 % bovines or, as the diagram above shows, that all settlements 
with domesticated animals has 100 % domesticated animals (from Welinder et al 1998, p.99, Sundström & Darmark 
2005, p.145). What is missing is a presentation of the relationship between the amount of domesticated animals and 
other species within Neolithic sites. Another relevant issue is the numerical relationship between settlements in the 
region with confirmed domesticated animals and settlements that lack such animals. It should also be noted that the 
diagram is based on only 13 sites, nine with domesticated cattle and four without.
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som undersöks. Man förlorar dock den kvantifier-
bara bild som har relevans för hur majoriteten av 
människorna i olika landsdelar eller tidsperioder 
levt. Följande genomgång är av naturliga skäl inte 
fullständig men ger en representativ bild av vad vi 
finner på stenålderslokaler och speglar därför väl 
var tyngdpunkten för köttkonsumtionen låg un-
der stenåldern. För att uppnå en regionalt förank-
rad bild av den animaliska konsumtionen har en 
databas som omfattar boplatser med benmaterial 
sammanställts. I Uppland och Mälardalen efter-
strävas att göra den så komplett som möjligt men 
den blir mindre heltäckande ju längre man kom-
mer åt söder, norr & väster. 

Sammanställningen som utgör underlag omfat-
tar benmaterial från 172 stenålderslokaler (bil. 2). 
Det finns några platser som delats in i flera faser 
och när det är relevant har faserna registrerats 
separat, i andra fall har benen från faserna sla-
gits samman. Av de 172 lokalerna är 26 lokaler 
mesolitiska och 146 neolitiska. De neolitiska kan 
indelas i tidigneolitiska (ca 4000—3300 f.Kr.) och 
mellanneolitiska (ca 3300—2300 f.Kr.). Utifrån 
denna indelning finns i materialet 65 tidigneoli-
tiska och 74 mellanneolitiska lokaler, övriga sju 
hör till övergången mot senneolitikum. Den nord-
ligaste lokalen är Bjurselet i Västerbotten och den 
sydligaste är Alby på Öland. Tyngdpunkten ligger 
i Mälardalen och södra Norrland: Gästrikland (57 
lokaler), Sörmland (36 lokaler), Uppland (34 lo-
kaler), Västmanland (12 lokaler), Hälsingland (10 
lokaler), räknat på det totala antalet lokaler hör 
cirka 84 % till dessa landskap. Även en större re-
gion runt kärnlandskapen är representerade och 
material från följande landskap ingår, Gotland (9 

lokaler), Småland (4 lokaler) och Östergötland (3 
lokaler), Närke (3 lokaler), Ångermanland (2 lo-
kaler) och Dalarna (2 lokaler). 

Förekomst av arter
Det finns många arbeten där lämningar efter neo-
litisk odling och boskapshållning diskuteras, inte 
sällan genom att förekomst av denna typ av ma-
terial på enskilda lokaler lyfts fram (Ahlfont m.fl. 
1995; Welinder m.fl. 1998; Sundström & Darmark 
2005). Resultaten presenteras i prickkartor eller 
diagram där inslaget av t.ex. tamdjur framstår som 
stort och betydelsefullt (fig. 110). Förekomsterna 
är dock ofta okritiskt hanterade och värdet av iakt-
tagelserna kan i många fall ifrågasättas. Det finns 
svårigheter med att vid osteologisk bestämning 
skilja fragment av domesticerade djur och växter 
från andra vilda arter. Om man lyckas att med viss 
säkerhet uttala sig om detta finns svårigheter att i 
de enskilda fallen bedöma om de bestämda frag-
menten är från stenåldern eller om de utgör en 
senare inblandning. När detta utretts tillkommer 
frågan om vilket större sammanhang fyndet är en 
del av. I denna undersökning skall materialet han-
teras kritiskt och resultaten skall sedan relateras 
till övriga fynd i regionen och fyndsammanhanget 
på den enskilda lokalen. 

I figurerna 111—114 presenteras de arter som har 
kunnat bestämmas per plats. I den första raden 
anges totala förekomsten av arten. Här ingår såle-
des även platser där fragment som inte varit möjli-
ga att bestämma annat än till grupp, d.v.s. säl, fisk, 
land eller domesticerade djur. I de övriga raderna 
framgår på hur många platser de specifika arterna 
kunnat beläggas. På vissa platser har naturligtvis 

Art Neolitiska (Antal platser) Procent Mesolitiska (Antal platser) Procent

Säl, totalt 141 96,6 % 19 73,1 %

Vikaresäl 39 26,7 % 5 19,2 %

Grönlandssäl 27 18,5 % 2 7,7 %

Gråsäl 3 2,0 % 1 3,8 %

Figur 111. I tabellen redovisas antalet lokaler där säl förekommer och sedan vilka arter som är vanligast i fallande 
ordning.

Figure 111. Table of the number of sites where seal occurred, followed by the most common species in decreasing 
order of numbers.
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flera arter påträffats och dessa platser finns då flera 
gånger. Kvaliteten varierar, dels finns tafonomiska 
aspekter, d.v.s. att bevaringsförhållandena för ben 
kan vara mycket olika dels metodiska och eko-
nomiska förhållanden, t.ex. har bara en liten del 
av materialet kunnat analyseras osteologiskt, på 
andra platser har undersökningsmetoden gjort att 
endast en liten del tillvaratagits. Samtliga av dessa 
aspekter kan orsaka att bara enstaka arter kunnat 
identifieras på många platser och man kan anta att 
variationen i dessa fall ofta skulle ha blivit större 
om mer material kunnat omhändertas. I dessa fall 
är det ändå rimligt att anta att de arter som före-
kommer är de som dominerar på respektive plats. 

Säl
Utan konkurrens är säl den viktigaste arten när 
det gäller stenålderns jakt (fig. 111). Det är tre oli-
ka sälarter som har haft betydelse, vikaresäl, grön-
landssäl och gråsäl. Av dessa är de två förstnämnda 
tveklöst av störst betydelse i undersökningsområ-
det under stenåldern. På inte mindre än 65 platser 
är säl dessutom den enda art som påträffats. Där en 
kvantifiering kunnat göras, d.v.s. ett stort material 
har insamlats från platsen och i detta förekommer 
andra arter än säl, utgör säl ändå oftast 90 % eller 
mer av hela benmaterialet. Bland kvantifierbara 
lokaler är det bara sex kustboplatser som markant 
avviker genom att säl utgör hälften eller mindre av 

Art Neolitiska (Antal platser) Procent Mesolitiska (Antal platser) Procent

Fisk, totalt 88 60,3 % 9 34,6 %

Gädda 44 30,1 % 5 19,2 %

Sik, Lax, 31 21,3 % 4 15,4 %

Abborre 27 18,5 % 5 19,2 %

Karp 19 13,0 % 3 11,5 %

Torsk 10 6,9 % 1 3,8 %

Lake 10 6,9 % 0 0 %

Skädda 9 6,2 % 0 0 %

Sill 7 4,7 % 0 0 %

Gös 4 2,7 % 1 3,8 %

Ål 4 2,7 % 0 0 %

Simpa 4 2,7 % 0 0 %

Mört 3 2,0 % 0 0 %

Id 2 1,4 % 0 0 %

Björkna 1 0,7 % 0 0 %

Piggvar 1 0,7 % 0 0 %

Sarv 1 0,7 % 0 0 %

Braxen 1 0,7 % 0 0 %

Färna 1 0,7 % 0 0 %

Sutare 1 0,7 % 0 0 %

Plattfisk 1 0,7 % 0 0 %

Tumlare 1 0,7 % 0 0 %

Totalt antal 146 26

Figur 112. I tabellen redovisas antalet lokaler där fisk förekommer och sedan vilka arter som är vanligast i fal-
lande ordning. Observera att tumlare är ett däggdjur.

Figure 112. Table of the number of sites where fish occurred, followed by the most common species in decreasing 
order of numbers. Please note that harbour porpoise is a mammal.
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benmaterialet. Samtliga lokaler är gotländska och 
har gemensamt att rikligt med svin och fisk gör att 
andelen säl blir lägre. De lokaler som har denna 
karaktär är Grausne (ca 52 %), Visby (ca 31 %), 
Gullrum (ca 30 %), Ajvide D lower (ca 27 %), 
Västerbjers (ca 11 %) och Hemmor (ca 9 %). 

Fisk
Näst säl är det uppenbarligen fisk som har haft 
störst betydelse i stenålderns näringsekonomi. Fisk 
av olika slag finns på över hälften av alla lokaler 
och artvaritionen är stor. Beaktar man att fiskben 
är små och sköra finns både undersökningsmeto-
diska och tafonomiska förhållanden som talar för 
att fisk egentligen står för en betydligt större andel 
av ekonomin än vad som framgår i det samman-
ställda materialet (se t.ex. Segerberg 1999). Redan 
det faktum att fisk finns på över hälften av loka-

lerna belyser emellertid tydligt dess betydelse (fig. 
112). På sex eller kanske sju lokaler finns enbart 
eller nästintill enbart fisk i benmaterialen. Detta 
skulle kunna tolkas som att man på dessa haft en 
specialiserad inriktning (jfr. Segerberg 1999). Har 
man som t.ex. på Högmossen grävt ut en samman-
hängande stor yta kan man studera deponerings-
strategier av djurben och jämföra artfördelningar i 
de olika delområden. Slående är då att andelen fisk 
ökar medan sälen minskar, om man beaktar an-
talet kontexter i jämförelse med antalet fragment. 
Fisk har alltså hanterats på flera ställen, och san-
nolikt oftare än säl inom boplatsen. Då det på fler-
talet av de platser som har denna karaktär endast 
undersökts begränsade ytor var tolkningen länge 
osäker. År 2006 utfördes emellertid en relativt 
storskalig undersökning på en plats av detta slag 
vid Fembäcke i Vendels socken. Resultatet visar 

Art Neolitiska (Antal platser) Procent Mesolitiska (Antal platser) Procent

Landdjur, totalt 64 43,8 % 15 57,7 %

Svin 33 22,6 % 6 23,0 %

Fågel 25 17,1 % 5 19,2 %

Bäver 23 15,7 % 6 23,0 %

Älg 19 13,0 % 5 19,2 %

Mård 13 8,9 % 5 19,2 %

Hare 13 8,9 % 4 15,4 %

Utter 11 7,5 % 3 11,5 %

Hjort 11 7,5 % 3 11,5 %

Grävling 8 5,5 % 1 3,8 %

Rådjur 7 4,8 % 1 3,8 %

Björn 6 4,1 % 0 0 %

Räv 5 3,4 % 1 3,8 %

Katt 4 2,7 % 2 7,6 %

Sork 4 2,7 % 0 0 %

Ekorre 4 2,7 % 0 0 %

Iller 1 0,6 % 0 0 %

Lo 1 0,6 % 0 0 %

Igelkott 1 0,6 % 0 0 %

Totalt antal 146 26

Figur 113. I tabellen redovisas antalet lokaler där däggdjur förekommer och sedan vilka arter som är vanligast i 
fallande ordning.

Figure 113. Table of the number of sites where mammals occurred, followed by the most common species in de-
creasing order of numbers.
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att det rör sig om en komplementlokal som un-
der brukningstiden var belägen vid en sjö någon 
kilometer från kusten. Den osteologiska analysen 
visar insjöfisk. Förekomsten av sill i samma kon-
text visar att de människor som brukade platsen 
gjorde detta med utgångspunkt från närbelägna 
kustboplatser (Björck & Lindberg manus). Vid 
Fembäcke påträffades också några ben från större 
gräsätare, sannolikt nöt eller älg. Fiskbenen på-
träffades samlat i samma område som den neo-
litiska keramiken, gräsätaren däremot framkom 
ca 10 meter bort utan övriga fynd i närheten (jfr. 
Lindberg 2006). När benen från gräsätaren date-
rades visade sig denna tillhöra Vendeltid. Möjligen 
har den ingått i en matsäck för människor som vid 
denna tid gjorde tjära vid Fembäcke. Benfynden i 
Fembäcke belyser hur ytterst lätt en inblandning 
från sentida aktiviteter kan ”komplettera” artlis-
tan på en boplats och leda till en skev bild. 

Landdjur
Ben från enbart landdjur, utan vare sig säl, fisk el-
ler domesticerade djur, förekommer bara på någon 
enstaka plats, t.ex. Högby (Larsson 1996). Till-
sammans med de andra arterna förekommer emel-
lertid landdjur frekvent, på ca 44 % av lokalerna. 
På kustboplatserna i fastlandets skärgårdar utgör 
inslaget av landdjur alltid en liten andel av benma-
terialet. Det finns emellertid platser belägna vid 
insjöar och älvar, på vilka landlevade arter (främst 
bäver och älg) tillsammans med fisk varit domi-
nerande. På sådana platser, Korsnäset, Sjövreten, 
Leksand och t.ex. Orsand, dominerar istället fisk 

och de arter som här kategoriseras som landdjur. 
Ser man till hela materialet är svin följt av fågel, 
bäver, älg, mård, hare, utter och hjort de arter som 
förekommer mest frekvent. Man kan konstatera 
att människorna under stenåldern hade ett varie-
rat bruk av vilt, men också att man hade en förkär-
lek för några arter. 

Fåglar hör också till de arter som förekommer. 
Detta gäller både sjöfåglar och landlevande fåglar. 
De som finns på flest lokaler är and (7 lokaler) och 
hönsfåglar (7 lokaler), men även t.ex. vadar- eller 
rovfåglar förekommer. Som framgår av numerä-
ren är samtliga dock relativt ovanliga fynd. Bland 
sjöfåglarna är det främst lommar, doppingar och 
andfåglar. Bland andfåglar ingår både dyk- och si-
mänder. Gruppen simänder utgörs av arter som 
gräsand och årta. Till dykänderna hör bergand, 
sjöorre och knipa. Utöver änderna förekommer 
svanar, simänder, gäss, dykand, skrakor och alkor i 
viss omfattning. De landlevande fåglarna domine-
ras av skogshöns, tjäder och orre, men även hybri-
den dem emellan, rackelhane, förekommer. Bland 
övriga landfåglar finns rovfåglar men också tät-
tingar och vadare. För övrigt har på enstaka plat-
ser också kunnat identifieras knipa, ejder, storlom, 
smålom, tordmule, trast, stare, kråka, havsörn, 
sångsvan, skäggdopping och småskrak konstate-
rats.

Svin är den art som förekommer på flest loka-
ler från både äldre och yngre stenåldern. I denna 
genomgång har svin behandlats som vildsvin. 
Detta synes vara motiverat då svin förekommer 
på både mesolitiska och neolitiska platser i unge-

Art Neolitiska (Antal platser) Procent Mesolitiska (Antal platser) Procent

Domesticerade djur, totalt 31 21.2 % 5 19,2 %

Hund 17 11,6 % 3 11,5 %

Får, Get, 17 11,6 % 3 11,5 %

Nötkreatur 16 10,9 % 4 15,4 %

Häst 2 7,8 % 0 0 %

Totalt antal 146 26

Figur 114. I tabellen redovisas antalet lokaler där domesticerade djur förekommer och sedan vilka arter som är 
vanligast i fallande ordning.

Figure 114. Table of the number of sites where domesticated animals occurred, followed by the most common spe-
cies in decreasing order of numbers.
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fär samma omfattning, d.v.s. på omkring 23 % av 
lokalerna. Om det varit domesticerade svin un-
der neolitikum skulle man förvänta sig att dessa 
förekom mer frekvent under yngre stenåldern än 
under den äldre. När det gäller huvuddelen av 
stenåldersboplatserna kan således antas att det 
tämligen begränsade inslag som finns är vildsvin 
eller semidomesticerade vildsvin, d.v.s. grupper av 
svin som bökade bland avfall runt kustbyarna och 
därför gärna uppehöll sig nära människorna. Det 
är emellertid fullt möjligt att det kan förekomma 
domesticerade svin i materialet, detta i synnerhet 
på de gotländska platser (se ovan) där arten utgör 
uppemot halva benmaterialet. 

Tamdjur
Det är uppenbart att ko, get och får inte tillhör 
de mer vardagliga fynden på östra Sveriges sten-
åldersboplatser. Som tydligt framgår i tabellerna 
förekommer tamdjur endast på omkring en fem-
tedel av lokalerna i denna undersökning. Vad gäl-
ler de domesticerade arterna kan det konstateras 
att hund, nöt, get och får förekommer på ungefär 
lika många lokaler, men häst finns däremot bara 
på enstaka platser. När domesticerade djur före-
kommer utgör de dessutom oftast endast enstaka 
fragment i större material, t.ex. Fräkenrönningen, 
Fembäcke, Snåret, Äs, Trössla, Häggsta, Bollback-
en, Bjästamon eller Bjurselet (Leepiksaar 1974; 
Artursson 1996a, 1996b; Olsson 1996; Björck 
1998; Hallgren 2004b; Holback m.fl. 2004; Björck 
& Larsson 2007a). 

Detta avspeglas också oftast i rapporteringen där 
skepsis angående fynden av domesticerade arterna 
i stenåldersmiljöerna ofta uttrycks. Detta gäller 
hästarna från Äs och Lindskrog, men också nöt-
boskap eller ev. nötboskap (älg eller kronhjort kan 
förväxlas med nöt) från platser som Vadbron II, 
Torslunda, Bollbacken, Gärdselbäcken, Häggsta 2, 
Häggsta 5, Ista, Kalkbergstorp och t.ex. Lindskrog. 
Samma sak gäller för tamfår, get eller får/get som 
på platser som Myrstuguberget, Kurum, Jordbro, 
Bjästamon och Glädjen bedöms vara sentida sna-
rare än att höra till stenåldern. I flera fall har sä-
deskorn, ben eller kontexter där fynd av detta slag 
påträffats daterats varvid det på platser som Fro-
torp, Harbo, Snåret, Fembäcke och Anneberg har 

visat sig att dessa agrara spår ofta hör till brons- el-
ler järnålder. Detta gäller även i fall där detta i fält 
var omöjligt att avgöra då de ligger tillsammans 
med stenåldersmaterialet i kulturlagret. I ljuset av 
detta är det högst rimligt att ha en kritisk hållning 
till alla agrara indikationer före senneolitikum. 
Att bedöma huruvida sädeskornsavtryck i lerkli-
ning eller små keramikfragment på platser som 
Skumparberget, Ål, Nyskottet, Mogetorp, Bro-
kvarn eller Östra Vrå hör enbart till stenåldern el-
ler om inblandningar från senare perioder finns är 
omöjligt att säga i det enskilda fallet. Ett exempel 
på detta kan vi se på östra Vrå där de identifierade 
sädeskornsavtrycken ej påträffats på helt entydigt 
neolitisk keramik utan i de flesta fallen lika gärna 
kan sitta på keramik från betydligt yngre perioder 
(se t.ex. Florin 1958:Plansch 21). Flera fall där fö-
rekomster av tamdjur vid neolitiska lokaler visat 
sig höra till brons- eller järnålder finns också (Se-
gerberg 1999; Björck & Larsson 2007a; Björck & 
Lindberg manus). 

Det kan därför vara av intresse att närmare 
undersöka de 36 platser i databasen där domes-
ticerade arter förekommer. Detta i syfte att för-
djupa förståelsen för vad tamdjuren representerar. 
Granskningen av platserna måste vara källkritisk 
för att spår från senare tider som stör bilden skall 
kunna rensas ut. För det första kan konstateras att 
på sju av platserna innebär tamdjur bara att inslag 
av hund finns. Detta är fallet på 2 mesolitiska och 
5 neolitiska lokaler (Fräkenrönningen, Korsnäs, 
Alby, Häggsta 3 och 4, Smällan och Masmo 1). 
Hund kan osteologiskt förväxlas med varg men då 
det dels är välbelagt att stenålderns människor haft 
hund och då några långtgående slutsatser kring 
samhället knappast emanerar ur denna förekomst 
är det oproblematiskt. När det gäller häst, nötkre-
atur, får och/eller get är däremot de konsekvenser 
som dras utifrån iakttagelserna mer långtgående. 
Dessa arter förekommer på 29 platser, d.v.s. detta 
inslag finns endast på 16,8 % av stenåldersboplat-
serna i regionen. 

En djupare värdering av dessa fynd kan göras 
genom att studera hur stor andel av materialet där 
även spår från senare tider finns inblandat. Detta 
kan göras genom att se om föremål, konstruktioner 
eller utförda 14C-dateringar har påvisat spår från 
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yngre perioder. Av samtliga lokaler i denna under-
sökning har senare inblandningar kunnat beläggas 
på 33 platser. Detta betyder att det på minst 19 % 
av de 172 stenålderslokalerna finns inblandning av 
ben och artefakter från yngre perioder. Ser man 
istället enbart på platser där häst, nötkreatur, får 
och get framkommit är det istället på 22 av dessa 
29 platser som ett yngre inslag kunnat beläggas, 
d.v.s. på 75,8 % av dessa lokaler. Lokaler med do-
mesticerade djur är således starkt överrepresente-
rade bland dem där identifierbara spår från yngre 
tid också finns. Det är inte lätt att avgöra huruvida 

ett bränt ben hör till ett yngre eller ett äldre skede 
och stor försiktighet är därför att rekommendera. 
De procentuella bedömningar som gjorts här är 
minimivärden, d.v.s. det är sannolikt att sentida 
inslag finns på betydligt fler lokaler än de där detta 
säkert kunnat konstateras. 

Värdena ovan motiverar en källkritisk hållning 
till tamdjur i östsvenska stenålderskontexter. Om 
en sådan hållning intas och databasen rensas från 
platser där tamdjursben bevisligen eller högst san-
nolikt är yngre framträder en än tydligare bild. Ett 
kritiskt förhållningssätt får förödande konsekven-

Figur 115. När ben som hör till brons- eller järnålder rensats bort blir undersökningens resultat entydigt, mycket 
få platser har inslag av domesticerade djur. Man kan konstatera att betydelsen av domesticerade djur verkar ha varit 
liten under stenåldern. Beväpnade med denna kunskap kan det vara intressant att jämföra med hur osteologiska 
resultat och artfördelningar presenteras och hur detta påverkar vår uppfattning om stenåldern (fig. 110). Måhända är 
hanteringen av tamdjur ett utslag av en önskan/förväntan om att sådant material skall finnas på neolitiska platser. 
Då det inte finns någon orsak till att ko eller får/get skulle bevaras sämre än älg eller säl är det rimligt att anta att 
mängdförhållandena i detta diagram speglar arternas relativa betydelse under stenåldern tämligen väl.

Figure 115. When bone from the Bronze and Iron Ages are removed the results of the investigation are unam-
biguous; very few sites feature domesticated animals. It can be established that the importance of domesticated animals 
seems to have been insignificant during the Stone Age. Armed with this knowledge it might prove fruitful to compare 
how osteological results and species distributions are presented, and how this affects our perception of the Stone Age 
(fig. 110). It is possible that the way domesticated animals are dealt with is an indication of a wish/expectation that 
such a material should be found on Neolithic sites. Since there is no reason for bovines or sheep/goat to be any less well 
preserved than moose or seal, it is reasonable to presume that the proportions in this diagram adequately mirror the 
relative importance of the species during the Stone Age.
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ser för de prickkartor och diagram som redovisa-
des ovan (fig. 110). Vid en närmare granskning 
visar sig flera av dessa prickar kunna ifrågasättas. 
När det gäller Hedningahällan finns både brons-
ålder och senneolitikum på lokalen, de sädeskorn 
som daterats hör till senneolitikum (Schierbeck 
1994:41). När det gäller Anneberg och de förekom-
ster av sädeskorn och nötboskap som finns där har 
de dateringar av agrart material (sädeskorn) som 
gjorts givit äldre järnålder (Segerberg 1999:112). 
Resultaten var överraskande då ingenting i lagren 
antydde inblandningar från senare perioder. Det-
ta förhållande visar mycket tydligt att agrara spår 
måste dateras för att kunna användas. Det fanns i 
kulturlagret i Anneberg också ben från katt, kal-
kon och tamhöns, men dessa bedömdes direkt vara 
recenta. För sädeskorn och de arter man förväntar 
är emellertid behandlingen ofta en annan. Om 
inte materialet från Anneberg behandlats kritiskt 
och daterats hade detta säkerligen fortfarande be-
handlats som ett tydligt exempel på jordbrukskul-
tur i regionen (Segerberg 1999:68). Faktum är att 
de odaterade ben från nöt som påträffades fortfa-
rande anförs såsom utan tvivel varandes neolitiska 
en slutsats som den kritiskt sinnade inte kan hålla 
med om (se t.ex. fig. 110). På platser som Kallmos-
sen, Sotmyra, Vadbron II och Torslunda är det 
samma sak, spår från senare perioder gör att oda-
terade sädeskorn eller husdjursben bör behandlas 
med stor skepsis om de överhuvudtaget anförs. 
Om sådana fynd skall brukas som ett argument 
överhuvudtaget kan ifrågasättas.

Endast ett fåtal platser, där ett domesticerat 
inslag kan sägas vara belagt från tiden före sen-
neolitikum, återstår. När uppenbart sentida inslag 
av denna typ rensas bort återstår av de 20 % som 
anfördes ovan ca 1,9 % lokaler där tamdjur skulle 
kunna höra samman med stenålderslämningarna. 
De platser där denna typ av material har daterats 
eller på annat sätt kan sägas vara belagt är Al-
vastra i Östergötland, Trössla och Gläntan i Sö-
dermanland, Skumparberget i Närke och enstaka 
gotländska lokaler bl.a. Stora Förvar. När det gäl-
ler de daterade exemplen bör även problematiken 
med de osteologiska bedömningarna beaktas. I 
förekommande fall är det ofta små brända frag-
ment och det finns svårigheter med att skilja på 

vissa delar av rådjur från får/get eller älg/kronhjort 
från nötboskap. Även om alla gjorda iakttagelser 
av domesticerade djur är korrekta torde det vara 
klart för envar att den artfördelning som avspeglas 
i materialen knappast ger anledning att generellt 
tala om ett agrart samhälle under yngre stenåldern 
före senneolitikum. Det är uppenbart att strategier 
som innefattar dessa arter omfattas av en mycket 
begränsad del av östra Sveriges befolkning, sanno-
likt lokalsamhällen där man av olika anledningar 
valt att ha mer kontakter mot södra Sverige. Kan-
ske är det människor som senare begravs i mega-
liter eller sk. stridsyxegravar som också har denna 
inriktning i östra Sverige. 

Att ett agrart inslag ibland finns är intressant 
men om man ser till mängden förekomster i regio-
nen är de besvärande få. Detta i all synnerhet när 
de ställs i relation till gängse arkeologiska histo-
rieskrivning. Det är tveklöst så att det vi ser i den 
stora massan av material måste tillåtas prägla vår 
bild av stenåldern och detta är inte en övergång till 
en tillvaro med jordbruk under tidigneolitikum. 
Historien kan inte skrivas från enstaka ben utan 
bör rimligen utgå från helheten. 

Från den inledande koloniseringen av den upp-
ländska skärgården omkring 7000 f.Kr. till slut-
fasen, cirka 2300 f.Kr, levde man uppenbarligen 
främst som säljägare och fiskare (fig. 111 och 112). 
Av genomgången framgår att säl förekommer på 
inte mindre än 160 av de 172 platser som ingår 
i undersökningen, d.v.s. 93 %. Detta kan jämföras 
med fisk och landdjur av olika slag som förekom-
mer på 97 respektive 79 lokaler, d.v.s. cirka 56 % 
respektive cirka 46 %. Tamdjur förekommer räk-
nat på samma sätt på cirka 20 % av lokalerna. Att 
förekomsten procentuellt är ungefär av samma 
storlek oavsett om lokalerna är neolitiska eller 
mesolitiska antyder att det sannolikt rör sig om 
senare inblandningar. När det gäller kvantifier-
bara material finns emellertid en skillnad i det att 
säl på de enskilda platserna i normalfallet utgör 
60—95 % av hela materialet och fisk utgör ofta 
mellan 2—30 % av hela materialet. Landdjur och 
fåglar utgör oftast enstaka procent och domesti-
cerade djur enstaka fragment av materialen. När 
det gäller landdjur är det emellertid möjligt att 
iaktta vissa tendenser. På boplatser belägna i s.k. 
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limniska miljöer, t.ex. Leksandsboplatsen eller 
Korsnäset, utgör landdjur en relativt stor andel. 
Även fisk har en relativt sett stor betydelse i dessa 
miljöer, vilket också belyses av platser som Orsand 
eller Fembäcke (Eriksson 1980:20; Lannerbro 
1984; Larsson 1994; Björck & Lindberg manus). 
Det verkar också finnas lokalsamhällen, främst på 
Gotland, som har haft relativt sett större andelar 
svin i ekonomin. På samma sätt kan det i lerslätts-
bygderna i Närke och Östergötland periodvis ha 
funnits grupper med en högre andel nöt, men även 
där oftast i kombination med säl, fisk och landdjur 
(jfr. Hallgren m.fl. 1997; Sundström 2003). Lo-
kaler med bara fisk och terrestra djur skulle också 
kunna, åtminstone i vissa miljöer, tolkas som att 
platsen haft mer specialiserad funktion. På platser 
där enbart säl påträffas kan detta dock även ha ta-
fonomiska eller undersökningsmetodiska orsaker.

Det finns några regionala tendenser i ben-
materialet. Svin verkar ha haft en relativt större 
betydelse på Gotland. Här skall dock noteras att 
isotopanalysen på humana ben visar att det ma-
rina dominans vid kusten (Lidén 1995; Lindqvist 
& Possnert 1997; Eriksson 2003). I limniska in-
landsmiljöer har fisk, älg, björn och bäver varit av 
lokalt större betydelse. Plattfisk förekommer mer 
frekvent på kustboplatser mot norr medan Tum-
lare endast är känt från öarna i Östersjön samt 
på Strålsjö, Sittersta och Korsnäs på Södertörn i 
Sörmland som vid denna tid emellertid också var 
en stor ö (Olsson m.fl. 1994:34; Ytterberg manus) 
och snarast har en sydlig tendens. Domesticerade 
djur uppvisar en klar tendens mot sydväst och då 
oftast i eller i närheten av lerslättsbygderna. 

Av det anförda torde tydligt framgå att den 
grund som berättelsen om trattbägarbönderna i 
Östra Sverige står på är svag (jfr. Persson 1999; 
Johansson 2003). Ett århundrade av forskning har 
resulterat i få daterade kontexter med husdjur och 
sädeskorn. Om man sedan beaktar de problem 
med förväxling av arter och sentida inblandningar 
som föreligger kan man anta att trovärdiga iakt-
tagelser är ännu färre. De problem som lyfts fram 
här behäftar odlingsindikationer såväl som domes-
ticerade djur och bör därför alltid behandlats. När 
det gäller avtryck i lera av sädeskorn bör beaktas 
att flera vilt växande arter av t.ex. korn finns och 

att dessa kan ha nyttjats av människor utan att de 
för detta kan karaktäriseras som bönder. Avtryck 
möjliga att tolka som avtryck av korn kan också 
uppstå av andra saker. När det gäller avtrycken 
bör också beaktas att oidentifierbara brända ler-
klumpar kan höra till både brons- och järnålder. 
Med tanke på alla dessa källkritiska förbehåll och 
den ringa mängd iakttagelser som faktiskt finns 
är det inte rimligt att föra samman den materiella 
kulturen från länder som Danmark, Tyskland och 
Polen med den i Uppland till en enhetlig trattbä-
garkultur. Uppland är ett landskap som helt skiljer 
sig från stora delar av nämnda område. Det är ett 
landskap där de flesta torde kunna enas om att den 
materiella kulturen från tidigneolitikum till sen-
mellanneolitikum domineras av spår från männis-
kor som lever av marin jakt och fiske. Det inslag av 
tamdjur och sädesodling som kunnat påvisas för-
klaras enklast inom ramen för de neolitiska bygder 
och boplatser vi finner. 

Meningen med denna genomgång är inte att 
förneka förekomst av domesticerade djur på neo-
litiska lokaler. Istället har bearbetningen gjorts för 
att hjälpa oss att finna en balans i beskrivningen av 
neolitikum och att placera in Högmossen i en re-
gional kontext. Att daterade tamdjursben (häst, 
ko och får) i enstaka fall förekommer är intressant 
i sig (Welinder m.fl. 1998:86ff; Hallgren 2004b; 
Rundqvist 2004:24). Det visar att den neolitiska 
människan haft förmåga, kunskap och resurser att 
välja tamdjurshållning. Det som är mer intressant 
är dock att man trots detta oftast valt bort tamdjur 
och jordbruk till förmån för fångst av jaktbart vilt 
från marina och i viss mån terrestriska miljöer. Det 
är detta val och orsakerna bakom som är centralt 
för förståelsen av den neolitiska människan och det 
neolitiska samhället i östra Sverige (jfr. Hjärtner-
Holdar 2006).

Växtmaterial på Högmossen 
– mat- och nyttoväxter
Att finna spår efter bruk av vegetabilier och belägga 
vilka arter som nyttjats har gjorts på flera sätt. Hå-
kan Ranheden och Jens Heimdahl har arbetat med 
makrofossilanalyser. Jan Risberg har dessutom till 
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viss del bidragit med mikrofossilanalyser i några 
anläggningar. Rester av vegetabilier är svåra att 
identifiera på stenåldersboplatser av den typ som 
Högmossen utgör. Den i högsta grad vattengenom-
släppliga marken och årtusenden av nedbrytning 
har effektivt förstört de flesta spår av växtmaterial 
och det är endast det som en gång hamnat i en eld 
som haft en chans att överleva. Detta innebär dock 
inte att det på något sätt skulle vara omöjligt att 
få en insikt i hur människorna på Högmossen valt 
att hantera, samla eller välja ut lämpligt växtmate-
rial för användning. Skillnaden gentemot t.ex. det 
osteologiska materialet är att resonemanget måste 
bygga på ett mer svårtolkat källmaterial, att mer av 
indirekta resonemang måste föras, men främst att 
exempel från andra platser också måste vägas in i 
bedömningen. Källmaterialet för bedömningen av 

användandet utgörs av påträffade ekofakter, mak-
rofossilanalyser, vedartsanalyser samt analyser av 
kiselmikrofossil i anläggningar och analyser av li-
pidinnehåll i keramikskärvor. Den sistnämnda ana-
lysmetoden kan sägas vara den mest illustrativa då 
75 % av de analyserade keramikskärvorna innehåller 
rester av vegetabilier av något slag (se kap. 8). Sam-
mantaget, som vi skall se nedan, är det fullt möjligt 
att teckna en bild av en idag i liten grad outforskad 
del av den neolitiska människans vardag. 

Hasselnötter

Det vanligaste fyndet av vegetabilier på stenål-
dersboplatser, eller kanske mer korrekt rester av 
vegetabilier, är hasselnötsskal. Hasselnötter har 
ett högt energiinnehåll och en handfull hasselnöt-

Figur 116. Hasselnötter, en mängd som representerar en tredjedel av en vuxen persons energibehov under en dag. 
Foto från Karsten & Knarrström 2003:51, figur 24.

Figure 116. Hazelnuts, an amount representing a third of an adult’s energy need for one day. Photograph from 
Kartsten & Knarrström 2003. p 51, figure 24.
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ter kan ge en tredjedel av dagsbehovet av energi 
(fig. 116), samtidigt som ett hårt skal gör dem 
lämpliga att förvara under längre tid (Regnell 
2001:38). Förmodligen har man både rostat eller 
ätit nötterna råa samt kunnat använda dem i mat-
rätter. Rostningen har sannolikt gett nötterna en 
längre livslängd. På Högmossen påträffades min-
dre än 7 gram hasselnötsskal (44 fragment), vilket 
dock i jämförelse med flera andra neolitiska bo-
platser i regionen står sig väl (se t.ex. Björck 1998, 
Björck & Larsson 2007a). En större del framkom 
i en voluminös avfallshög intill hydda B (kap. 8), 
koncentrationen av hasselnötsskal här kan dock 
främst knytas till att en mindre yta handgrävdes 
extra noggrant i detta område. Överlag finns en 
spridning av hasselnötsskalen över hela Högmos-
sen och alla hyddkontexter, förutom kring hydda 

A och hydda E där endast ett enstaka fragment 
påträffats. Oftast har hasselnötsskalen depone-
rats i avfallshögar även om det vid hydda B finns 
tendenser att hasselnötsskal även kastats utanför 
dessa. Det finns inga spår av att hasselträ använts 
på boplatsen, men det betyder sannolikt bara att 
hassel var ett träslag man hade bättre bruk för än 
att elda med, sannolikt har hassel vuxit intill bo-
sättningen och därigenom gett tillgång till en god 
näringskälla under sommar och höst.

Örtväxter och gröna växter  
från landbacken
I anslutning till hydda D och E påträffades brända 
växtdelar i en ränna och en större grop (bil. 6). I 
båda dessa kontexter har kastats större mängder 
avfall och en stor del av detta avfall har bedömts 

På de flesta av de förhistoriska boplatser, som 
undersöktes längs E4-sträckningen av Riksantik-
varieämbetet UV GAL, togs jordprover som ana-
lyserades för innehåll av växtmakrofossil. På flera 
platser kunde analyserna användas för att teckna en 
bredare bild av den förhistoriska människans lever-
ne i form av den lokala vegetationens utseende och 
människans användning av denna. Men även då-
tida åkerbruk (odlade växter, gödsling m.m.) samt 
val av material till t.ex. huskonstruktioner kunde 
beläggas. I diskussioner om funktionsindelningar 
av hus kunde makrofossil användas för att särskilja 
aktiviteter i olika delar av husen. Ett bra exem-
pel på denna analysmetod är stenåldersboplatsen 
Djurstugan i Tierps socken (Ytterberg 2006), där 
studiet av växtmakrofossil kunde bekräfta att man 
i Uppland odlat korn och vete redan 2300 år före 
vår tideräknings början. Utöver detta kunde man 
också se att människorna på Djurstugan valt att ut-
öka sin kost med hasselnötter under höstarna vilka 
gett ett bra tillskott av fett och protein.

Att finna forntiden i mikroskopet

Makrofossil

i jordprov från förhistoriskt använda platser 
kan man belägga spår av brända växter i form 
av t.ex. fröer, frukter, rötter och övriga växtres-
ter. Dessa så kallade växtmakrofossil kan berätta 
mycket om hur den förhistoriska människans 
mathållning, odling och rörelse i landskapet sett 
ut och organiserats.

För att kunna analysera närvaron och utse-
endet av växtmakrofossil tar arkeologerna jord-
prov, i första hand i olika typer av anläggningar 
som t.ex. stolphål, gropar och härdar där växt-
makrofossilen haft störst chans att klara sig. 
Efter insamlingen vattenfloteras varje jordprov 
för att de lätta växtresterna skall kunna separe-
ras och därefter hälls de av igenom flera såll med 
olika maskstorlekar, vissa ned emot 0,25-0,50 
mm. Med hjälp av mikroskop och förstoringar 
upp till 80 ggr kan därefter varje enskilt växt-
makrofossil jämföras mot referenslitteratur och 
referensprover för att säkerställa vilken art och 
del av växten det rör sig om.
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kunna härröra från mat. Växtdelarna har tolkats 
som möjligen kunna härröra från vegetabilier som 
insamlats till föda eller växter som använts vid 
hantverk eller byggnation. I flera lipidprov från ke-
ramik kunde även påvisas spår av vegetabilier och 
i flera fall även gröna växter av något slag. Detta 
öppnar nya möjligheter för att resonera kring vad 
människorna på Högmossen haft för vegetabilisk 
kost, men också om det funnits andra användning-
ar av växter. Örter i detta sammanhang kan enklast 
definieras såsom mindre, mjuka växter utan vedväv 
i stammen. Det finns en stor mängd av olika örter 
och att närmare bestämma vilka som använts av 
människorna på Högmossen är omöjligt att göra. 
Några förslag på nytto- och matväxter som kunnat 
användas presenteras dock nedan.

Brännnässlor (Urtica dioica) är en flerårig ört 
som kan bli upp emot en meter i höjd (fig. 117). 
Växten kan hittas på all kulturpåverkad och kvä-

verik mark. Växten har många olika användnings-
områden, allt från att kunna användas till soppa 
till att efter rötning kunna användas som tråd vid 
tygtillverkning eller möjligen också rep/snören av 
olika slag. Brännässlor kan, sett till sin mångsidig-
het och dess benägenhet att växa nästan överallt, 
förmodligen ha varit intensivt använd i det neoli-
tiska hushållet. Invid hyddorna, på och invid av-
fallshögarna, får man förmoda att det växt stora 
mängder brännnässlor vilket gjort att växten fun-
nits tillgänglig under hela växtsäsongen.

Svinmålla (Chenopodium album) är en närings-
rik och ettårig ört som kan bli upp emot en me-
ter i hög (fig. 118). Den växer gärna på all typ av 
kulturpåverkad mark samt på havsstränder. Frö-
na kan malas till ett stärkelserikt mjöl och själva 
växten kan tillagas och ätas som spenat. Denna 
växt kan ha haft stor potential som föda då den 
förmodligen växt direkt på stranden och kanske 

Figur 117. Brännässlor (efter Karsten & Knarrström 
2003).

Figure 117. Common Nettle (Urtica dioica) 
(Karsten & Knarrström 2003). 

Figur 118. Svinmålla (efter Karsten & Knarrström 
2003).

Figure 118. Fat-hen (Chenopodium album) 
(Karsten & Knarrström 2003).
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även i direkt anslutning till den kulturpåverkade 
marken på och invid boplatsen. Då större delen av 
växten kan ätas kan den också ha varit attraktiv 
att samla in eftersom den gett en god energimäs-
sig utdelning, sett till arbetsinsatsen som krävts 
för att plocka den.

Vårklynne (Valerianella locusta) är en ettårig ört 
som oftast inte blir mycket större än någon de-
cimeter i höjd. Den växer på soliga, sandiga och 
grusiga marker och är vanlig i kusttrakterna. Min-
dre delar av växten kan tidigt på våren plockas 
och ätas som sallat. Växten har förmodligen inte 
haft någon större betydelse för näringsfånget på 

Högmossen men utgör ett bra exempel på en för-
hållandevis lättillgänglig ört som kan ha använts 
för att dryga ut kosten med under en kortare tid.

Mjölke (Epilobium angustifolium) är en flerårig 
ört som kan bli upp emot en och en halv meter 
i höjd. Den växer gärna på sandiga marker och 
kulturmark men kan genom att den har en ytterst 
god spridningsförmåga dyka upp på i stort sett 
alla lämpliga växtplatser. Fröhåren kan användas 
som stoppningsmaterial och späda skott kan ätas 
som sparris medan rötterna kan torkas och ma-
las vilket ger ett stärkelserikt mjöl. Sett till den 
sandiga åsen och stranden, runt och på Högmos-

Att finna forntiden i mikroskopet

Kiselmikrofossilanalys

i marken kan fossil av mindre växtdelar, 
svampdjur och alger ibland bevaras. Då dessa 
analyseras är det möjligt att teckna en bild av en 
sedan länge försvunnen naturmiljö samt beskri-
va hur en mänsklig närvaro kan ha gestaltat sig 
däri men även hur människan kan ha påverkat 
denna miljö.

Kiselmikrofossilen kan delas in i flera under-
grupper varav de två som oftast påträffas är ki-
selalger (diatoméer) och växtstenar (fytoliter). 
Kiselalgerna är mycket små encelliga eller ko-
lonibildande organismer vilka finns i både söt- 
och saltvatten i form av plankton, jordalger eller 
fastsittande på en yta eller en annan organism. 
Växtstenarna är som namnet antyder en svår-
nedbrytbar del av vissa växtsorter och de finns 
inneslutna i hålrum hos växtcellen. De består 
av ett mineral som kallas opal (en ädelsten som 
är uppbyggd av vattenhaltig kiseldioxid) och är 
mycket tålig, vilket innebär att den går att iden-
tifiera långt efter det att växten själv har försvun-
nit. Jordprover för analys av kiselmikrofossil tas 
både i anläggningar och i själva kulturlagret på 
boplatsen och det har vid flera tillfällen kon-
staterats att kiselmikrofossilen är mycket mot-

ståndskraftiga mot nedbrytning. Vid analys av 
kiselmikrofossil använder sig man oftast av ett 
ljusmikroskop med 400 till 1000 ggr förstoring 
och för att öka upplösningsförmågan vid höga 
förstoringar tillsätts också en immersionsolja 
mellan preparatet och objektivet. Till hjälp vid 
identifieringen av kiselmikrofossilen används 
referenslitteratur och referenssamlingar för att 
kunna skilja olika mikrofossil åt, detta är helt 
nödvändigt då det t.ex. finns mer än 10000 olika 
typer av kiselalger.

På ett par av de förhistoriska boplatser, som 
undersöktes längs E4-sträckningen av Riksan-
tikvarieämbetet UV GAL, analyserades jord-
prov för innehåll av kiselmikrofossil. På Snåret, 
Vendels socken, gav analysen ett resultat väl över 
förväntan (Björck & Larsson 2007a). I en kok-
grop från tidigneolitikum kunde flera typer av 
kiselalger och växtstenar påvisas vilket tolkades 
som att man tillrett vegetation som ursprung-
ligen stått i strandkanten, vilket skulle förklara 
båda typerna av kiselmikrofossil. En tolkning är 
att man i gropen tillagat vassrötter eller en nå-
gon annan typ av strandväxt.
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sen, kan det förmodas att denna växt kunnat på-
träffas i närområdet till bosättningen. Dess olika 
användningsområden bör i så fall ha gjort den 
attraktiv att samla in.

Sammantaget har förmodligen en stor mängd 
olika örter och gröna växter utnyttjats av männis-
korna på Högmossen. Sannolikt hade man under 
hösten en hektisk period då växterna insamlades, 
rengjordes, torkades, röktes, rostades, syrades 
eller förvälldes innan de sparades inför vintern. 
Mängder med växter har således använts till föda 
och det rör sig dessutom om flera olika delar av 
dessa. Färska hängen, årsskott, blad, knoppar, 
bär, frukter, rötter och bark är delar som ofta ut-
nyttjats. Man har också gjort iakttagelser kring 
hur växterna använts. En stor mängd av växterna 
kokades och förvarades i kärl eller magsäckar från 
slaktade djur för att syras inför vintern. Videblad, 
årsskott och hängen åts färska men även syrade, 
doppade i olja och torkade (Kjellman 1882). 
Hos t.ex. inuiter blandas ofta växterna med kött, 
smält fett eller sälolja. Man kokade anrättningen 
till köttgrytor eller till en tjock gröt som åts färsk 
eller syrad (jfr. Dreyer 1899; Källman 1997). Ex-
akt vilka växter som använts är som sagt svårt 
att uttala sig om men de bör, sett till mängden 
vegetabilier som lipiderna antyder, ha använts 
åtminstone inom matlagningen. Sett till att flera 
örter och gröna växter i allmänhet också har haft 
möjligheter att fungera som nyttoväxter, kanske 
främst som en källa till användbara fibrer, är det 
också troligt att de letat sig in i de flesta föremål 
och konstruktioner som man tillverkat på platsen 
genom användning av t.ex. rep eller snören från 
vegetabilier. I många fall måste växtdelarna rötas 
innan fibrer eller dylikt kan utvinnas. Detta inne-
bär förmodligen att man vid processen använt sig 
av grävda gropar, djurskinn eller möjligen också 
keramikkärl. Det sistnämnda kan man möjligen 
se i kärl 6, ett kärl med en diameter på cirka 30 
cm vilket påträffades utspritt runtomkring hydda 
D i flera olika avfallshögar (se kap. 7 och 8). Här 
fanns tydliga spår av vegetabilier men inget spår 
av upphettning, vilket skulle kunna tolkas som 
att man använt kärlet för rötning.

Vegetabilier från havet

I enstaka större och djupare anläggningar på Hög-
mossen togs prov för att se om det fanns spår av 
kiselmikrofossil. Det är känt från andra undersök-
ningar att kiselmikrofossil kan bevaras i kulturla-
ger och härdar (Kurberg 2000; Albert m.fl. 2000, 
2003; Karkanas m.fl. 2000; Risberg m.fl. 2002) 
och avfallsanläggningar (Shahack-Gross 2004). 
Det som söktes efter på Högmossen var närmare 
bestämt rester av brackmarina diatoméer och fy-
toliter. Dessa skulle kunna användas som en in-
dikator på att exempelvis ett vegetabiliskt mate-
rial tillredits i anläggningen. Anledningen till att 
man med viss säkerhet kan resonera kring detta 
är att det på den neolitiska boplatsen Snåret, Ven-
dels socken, Uppland, utfördes analyser av kisel-
mikrofossil i en komplicerad kontext som bestod 
av en anlagd golvyta och en grop som överlagra-
des av golvlagret (Risberg 2007; Björck & Lars-
son 2007a:178ff.). Gropen hade påtagligt mörka 
lager och förhoppningen var att med analysen 
skapa förståelse för gropens användning. Variatio-
nerna, vad avser typer av fytoliter och diatomé-
er, var mycket små genom hela lagerföljden. Det 
fanns däremot en markant skillnad när det gäller 
kvantiteter. De mycket stora mängder och höga 
koncentrationerna av fytoliter som påträffades i 
själva gropen indikerar att det som hanterades i 
anläggningen var växter. De små variationerna i 
sammansättningen tyder på en ensartad aktivitet 
och en ensartad vegetationskälla. De flesta iden-
tifierade diatoméarterna var bentiska, d.v.s. de är 
av ett slag som kan förväntas växa på vegetation i 
en brackvattenmiljö. När dessa iakttagelser kom-
binerades låg det nära tillhands att föreslå att den 
aktivitet som skapat anläggningen var tillredning 
av någon form av vatten- eller strandvegetation. 
Mest sannolikt hade människorna under neoli-
tikum insamlat växtlighet från Litorinastranden 
eller en närbelägen insjö för anrättning i kokgro-
pen. På Högmossen påträffades samma typer av 
fytoliter och diatoméer i ett flertal kontexter (Jan 
Risberg muntligt) men i väsentligt lägre koncen-
trationer. Detta kan förmodligen kopplas till att 
kokgropen på Snåret varit ytterst välbevarad ef-
tersom den nästan omedelbart efter den sista an-
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vändningen lagts under ett skyddande golvlager. 
Det är även troligt att kokgropen på Snåret inte 
tömts helt efter sista användningen medan de un-
dersökta anläggningarna på Högmossen kan ha 
haft flera olika funktioner eller legat öppna en tid 
efter det att de slutat användas för tillredning av 
marina vegetabilier.

Resultaten från kiselmikrofossilanalysen är en 
indikation på att marina vegetabilier kompletterat 
den näringsekonomi som annars domineras av säl 
och fisk. Det finns många exempel på att marina 
växter utnyttjats som föda och till hantverk. I vår 
tid är kanske den japanska sushitraditionen den 
första associationen till denna typ av marina fö-

doämnen. Det finns emellertid belagt att marina 
vegetabilier utnyttjats på många platser världen 
över (jfr. Nordström 1995). I ett europeiskt och 
neolitiskt sammanhang kan nämnas att förråd av 
sjönöt påträffats i pålbyggnader från neolitisk tid. 
Vidgar man vyn och beaktar etnografiska arbeten 
från olika tider finns många beskrivningar där 
växter omtalas som föda (Thunberg 1788:226f; 
Kjellman 1882; Dreyer 1899:119; Källman 1997). 
Bland de växter som kunnat utnyttjas kan förutom 
sjönöt även bandtång, vass, bladvass, pilblad, säv, 
näckros och kaveldun nämnas. Hos vissa grupper 
har också alger nyttjats som föda. Till exempel 
inuiterna på Grönland skall ha erhållit uppemot 

Figur 119. I Skärgården och vid kusten är bladvass rikligt förekommande. Växten är tjänlig som föda och den kan 
ha varit ett vegetabiliskt inslag i stenåldersmenyn. Vy från Dalälvens mynning i vår tid (foto: Niclas Björck).

Figure 119. In the archipelago and on the coast the common reed (Phragmites australis) is abundant. The plant 
is edible and may have been a vegetabilic feature of Stone Age nutrition. View of the mouth of the Dalälven today 
(photo: Niclas Björck).
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halva behovet av c-vitamin från alger. Hos Osage-
indianerna var pilblad och näckrosor så viktiga att 
de symboliserade själva idén mat. Pilblad har små 
rotknölar som insamlades genom att man vadade 
ut eller satt i båtar. Kjellman har omvittnat att 
Tjukterna hade omfattande insamling av växter 
och konstaterar att betydelsen av växtresurser hos 
grupper i Norden vanligtvis underskattats. Det 
gäller sannolikt också generellt att växternas roll 
hos ursprungsbefolkningar i Norden är mycket 
underskattad. Bland ursprungsbefolkningar har 
som mest upp till 3500 och nästan undantagslöst 
30—100 olika arter av växter utnyttjats av varje 
grupp. Bruket varierar stort inom små områden 
och gränser för hur och vilka växter som utnyttjas, 
kan ändras från dalgång till dalgång eller olika si-
dor av en flod. 

Frågorna som uppstår då vi betraktar förekom-
sten av de små mängderna kiselmikrofossil på 
Högmossen är främst vilken typ av marin växtlig-
het som kan ha varit nyttjad av människorna på 
platsen och vad har man brukat dessa växter till. 
Att resonera kring vilken resurs det är man utnytt-
jat är svårt. Det kan vara endera av de växter som 
nämnts men det kan också vara tång eller alger. 
Det finns flera olika typer av alger och även rötter 
till vattenlevande växter som är ätliga. Härunder 
skall diskuteras och närmare presenteras några av 
de växter som ter sig möjliga att man har använt i 
detta sammanhang. 

Vass, bladvass
Vassen är utbredd över nästan hela jorden men kan 
sägas förekomma särskilt ymnigt i vår sjörika och 
skärgårdsomgivna nord (fig. 119). Vass är en jätte 
bland de nordiska gräsen. Endast få gräs på hela 
jorden kan tävla med arten ifråga om beståndens 
ofantliga utsträckning och fullkomliga frihet från 
inblandning av andra växter. Vass behärskar ensam 
det djupare vattnet längs stränderna av insjöar och 
havsvikar. De täta bestånden kväver all annan vat-
tenvegetation. Arten uppnår en höjd av 5 m, någon 
gång ända upp till 7 m, varav ungefär hälften be-
finner sig under vattnet. Vass håller sig dessutom 
envist kvar i vatten, som uppgrundas och växer på 
vallar och fuktig mark invid sjö- och havsstränder. 
Däremot tål den inte stark ström, som böjer ned 

skotten under vattnet och därigenom kväver bla-
den. Jordstammen kan efter torkning malas till ett 
ätbart mjöl och har använts som nödbröd i histo-
risk tid. Rotstockarna är rika på kolhydrater. Unga 
och mjuka rotstockar kan ätas och är söta. De ljusa 
skotten på rotstocken kan ätas råa och stjälkba-
sen hos de gröna skotten är mjuka och kan tuggas 
(smakar sött). De ätbara delarna är rikast på energi 
under höst, vinter och vår. I modern tid har ung 
vass nyttjats som foder. Vassens vedartade strån 
har använts till taktäckning samt till beklädnad av 
väggar för att fasthålla murbruket vid rappning. 
Det har också använts till flöten, pennskaft, vissel-
pipor och enkla blåsinstrument m. m.

Bandtång
Bandtång är en helt nedsänkt vattenväxt med plat-
tad stjälk och brunaktig krypande jordstam. Den 
växer nära stränderna längs Skandinaviens havs-

Figur 120. Kaveldun (Karsten & Knarrström 2003).

Figure 120. Bullrush (Typhia latifolia) (Karsten & 
Knarrström 2003).
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kust upp till Stockholmsskären. Bandtången är 
knuten till i första hand marina miljöer. Ju mer 
marint det är desto mer sannolikt är det att band-
tången växer ymnigt. Den är allmän på Västkusten 
och i södra Östersjön, den finns upp till Nordupp-
land men avtar i frekvens norrut med avtagande 
salthalt i vattnet. Arten lever på mjukbottnar vid 
våra kuster och bildar ofta vidsträckta undervat-
tensängar på Västkusten. Bandtången som kan 
bilda täta bestånd på grunt vatten och sand-/dy-
bottnar har i historisk tid använts som fodertillägg 
för kreatur, gödsel efter det att den ”legat i hög ett 
år” och som torkad har den använts som strö för 
kreatur. Den har också nyttjats som sänghalm eller 
stoppning i sängkläder (Nyman 1868). I en upp-
sats om halländska växter i Kongliga Vetenskapsa-
cademiens Handlingar 1766 uppges att bandtång 
finns i stor mängd vid stränderna och nyttjas till 
taktäckning.

Sjönöt
Numera är sjönöt försvunnen ur den svenska flo-
ran. Sjönöt hade sin största utbredning under den 
postglaciala värmetiden som rådde. Det framgår 
av subfossila fynd som gjorts av artens typiska 
frukter att den vid denna tid förekom ända upp 
till Jämtland och subfossila frukter är kända från 
Uppland. Dess utbredning minskade troligen på 
grund av klimatförändringar, men arten har fun-
nits sedan tertiär tid och det är därför möjligt att 
även andra orsaker kan finnas. Exempelvis är det 
möjligt att växtens slutliga försvinnande orsakats 
av allt för omfattande insamling eller användning-
en av vissa för växten skadliga fiskeredskap (t.ex. 
dämpenoten). Sjönöt är en ettårig, vattenlevande 
ört som har en slankig stjälk som kan bli drygt en 
meter lång. Stjälken är nedsänkt i vattnet och är 
löst rotad i bottenslammet och bladen bildar en 
flytrosett i stjälktoppen. Frukten är en nötliknan-
de stenfrukt som kan bli en till två centimeter lång 
och är variabel när det gäller frukternas utseende. 
Frukterna är ätliga. Att växten haft ekonomisk 
betydelse även under neolitisk tid framgår av att 
man i de schweiziska pålbyggnaderna har funnit 
Trapa-frukter (sjönöt) samlade i stora förråd (jfr. 
även Löfstrand 1969:83).

Pilblad

Pilblad är en tämligen allmän vattenört, som växer 
i grunt vatten invid stränderna av sjöar och åar. 
Pilblad förekommer längs fastlandskusten i hela 
Östersjöområdet. Pilblad växer ofta på grunt, nä-
ringsrikt vatten och utbildar då de karaktäristiska 
pillika bladen. På djupt vatten bildar den sterila 
former med långsmala bandlika blad och växer 
då ofta tillsammans med undervattensformer av 
andra arter. Bladen är ovala eller pilformade och 
växten blommar i juli-augusti. Frukten är en sam-
ling platta, nötlika småfrukter. Nötterna är fem till 
sex millimeter långa. Växten sprids genom långa 
utlöpare i bottendyn varifrån nya plantor utgår. 
Dessa utlöpare förtjockas i änden till en lökformig 
knöl, som uppnår en hasselnöts storlek och över-
vintrar till nästa vår. Knölarna på rotutlöparna är 
ätliga och hos vissa grupper (t.ex. Osage-indianer-
na) var dessa mycket uppskattade. De har kallats 
”wapatoo” eller ”indianpotatis”.

Säv
Säv är ett högväxt halvgräs med trint strå. Strået 
är mörkgrönt och bladen är oftast starkt reduce-
rade och består bara av korta basala slidor. Sjösäv 
finns i hela Sverige och är vanlig överallt utom i 
landets norra delar. Den växer bara i sötvatten, 
medan blåsäv huvudsakligen återfinns i bräck-
vatten. Den växer oftast där vattnet är så djupt att 
det inte kan bottenfrysa och den uppträder van-
ligen både talrikt och växer tätt. Stråmärgen kan 
torkad och malen nyttjas till nödbröd. I historisk 
tid är det känt att säv även har använts till taktäck-
ning, mattflätning och tunnbindare har utnyttjat 
stråna till att täta laggkärl. Linné berättar i Flora 
Lapponica 1737 om hur stråna utnyttjades som 
simdynor, han skriver att 
”Emedan stjälkarna äro svampiga, kunna de, 
sedan de afskurits, med största lätthet flyta på 
vattnet. Därför bruka gossar i Sverige samman-
binda dem till knippor, med hvilka de kunna 
hålla sig uppe, så att de ej sjunka, under det att 
de söka lära sig simma”.
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Kaveldun
Vanlig i Götaland och Svealand, samt längs Norr-
landskusten upp till Haparanda. Bredkaveldun är 
ganska vanlig från Skåne till Uppland, men före-
kommer mer sällan längre norrut. Den återfinns i 
såväl sötvatten som bräckvatten och kan växa på 

upp till två meters djup. Kaveldun är en högväxt 
vattenväxt med kolvlika ax (fig. 120). Bladen är 
platta, oftast grågröna, två centimeter breda och 
kan bli ända upp till tre meter långa. Innan de bru-
na blomkolvarna bildas kan den omogna kolven 
kokas och ätas som majskolv. Stjälkbaserna kan 

Att finna forntiden i mikroskopet

Vedartsbestämning

träkol men också välbevarat obränt trä som 
hittas på arkeologiska undersökningar, skickas 
oftast på en så kallad vedartsbestämning. Detta 
görs av flera anledningar men huvudsakligen 
för att hitta ett lämpligt prov för datering med 
14C-metoden samt för att få ett grepp om vilka 
trädslag som den forntida människan använt sig 
av på platsen.

Analyserna av träresterna utförs med hjälp av 
mikroskop under 200–500 gångers förstoring. 
För att genomföra en säker analys bryts provet 
sönder i tre sektioner och mikroskoperas för att 
kunna jämföras gentemot ett referensmaterial 
som består både av träprover och av referenslit-
teratur. Under denna analys kan även olika delar 
av trädet eller busken identifieras, t.ex. grenar 
och stammar men även yttre delar såsom bark 
och kottar. 

För 14C-analysens del är det viktigaste egen-
åldern på träet, alltså hur gammalt trädet eller 
busken varit då den brändes eller dog, vilket kan 
inverka på tolkningen av dateringen (se fakta-
ruta 14C). Egenåldern beror både på trädslaget, 
ek är t.ex. ett mycket mer långlivat träd än asp, 
men också på om man daterar en del av en stam, 
som i princip kan vara lika gammal som trädet, 
eller en gren vilken ofta är yngre än trädet. De 
identifierade trädslagen kan sedan arkeologen 
använda sig av för att bygga en bild av hur växt-
ligheten såg ut på platsen när den en gång be-
boddes och även ta reda på vilka trädslag man 
använt för olika typer av aktiviteter på platsen, 

t.ex. vad man valt att elda med och med vilka 
trädslag man byggt sina hus. Genom att flera av 
de vedartsbestämda proven sedan dateras kan 
man också bygga en bild av hur växtligheten på 
platsen har förändrats över tid. 

På flera av de förhistoriska boplatser som 
undersöktes längs E4-sträckningen av Riksan-
tikvarieämbetet UV GAL, vedartsbestämdes i 
princip alla träkolsrester som påträffades. Ett 
bra exempel på detta är platsen Snåret i Vendels 
socken (Björck & Larsson 2007a), där det går att 
se hur användningen av olika trädslag och deras 
tillgänglighet i landskapet sett ut över tid. Den 
neolitiska kustnära skogen med trädslag som 
tall, hassel, ask och ek finns spår av på stenål-
dersmänniskornas boplats vid stranden, och ett 
par tusen år senare när kusten stod miltals från 
platsen har bronsålderns människor fortfarande 
hämtat samma typer av trädslag ur områdets sko-
gar, men då använder man även alm, al och lönn. 
Under äldre järnålder med ett försämrat klimat 
och kallare vintrar kommer så granen som ett 
helt nytt trädslag till Uppland och Snåret. Men 
järnåldersmänniskan valde förutom gran också 
att även i fortsättningen använda sig av andra 
trädslag i landskapet som t.ex. tall, ask, björk, ek, 
vide och lind. Under yngre järnålder och framåt 
medeltid blir dominansen av gran och tall över-
väldigande och det är genom dessa mörka skogar 
som E4:an dras fram idag och spåren av ett gam-
malt skogslandskap påträffas i marken.
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ätas färska när de yttre gröna bladen tagits bort 
och smakar som gurka. Bästa näringsvärdet har 
jordstammens märg. Dess stärkelserika innehåll 
kan med fördel kramas ur i ett kärl med vatten och 
efter att den tillåtits sjunka till botten kan den tor-
kas. Den går utmärkt att blanda med andra malda 
växter t.ex. lavar eller bär och därefter kan man 
grädda dem som brödkakor. Experiment har visat 
att ett hektar kaveldun skulle kunna ge upp till 8 
ton stärkelsemjöl. Om insamlingen av kaveldun i 
denna omfattning är rent praktiskt genomförbart 
och om arbetsinsatsen i förhållande till resulta-
tet skulle ha setts som lämplig av de förhistoris-
ka människorna på Högmossen är dock svårt att 
uttala sig om. Växten kan dock användas mer än 
bara till föda. Bladen är styva och kan med fördel 
användas till flätning, rep eller t.ex. taktäckning. 
Även fibrerna i jordstammens märg duger gott till 
att tvinna rep av. Det är känt att kaveldunets blad 
förr användes bland annat för att fläta mattor eller 
täta laggkärl. Blomstjälken kan med fördel använ-
das som en handdrill för att göra upp eld med. För 
en mer omfattande genomgång av kaveldunets an-
vändning och historik samt antropologiska exem-
pel (se Norberg 2006).

Vit näckros
Vit näckros är vanlig och förekommer i hela lan-
det. Sydnäckros finns upp till Uppland, men även 
i Värmland, Västmanland, Dalarna och Gästrik-
land. Nordnäckros är vanligast i de nordliga land-
skapen. Vit näckros är en flerårig vattenväxt med 
långa blom- och bladskaft, stora runda flytblad 
och stora vita blommor. Växten har använts till 
föda. Jordstammen kan bli nästan armtjock och är 
rik på stärkelse, torkad och malen har den använts 
till nödbröd.

Som man kan se ovan finns en rik resursbas i 
marina vegetabilier och det är mycket troligt att 
vissa eller alla av dessa använts av människorna på 
Högmossen. Alla dessa arter har funnits i området 
under neolitikum och flera av dem finns belagda i 
utförda pollenanalyser i närområdet till Högmos-
sen (Karlsson 2007:145) och daterade till tiden för 
lokalens utnyttjande. Mikrofossilanalysen indike-
rar att man, i analogi med den i det närmaste sam-
tida lokalen Snåret, har insamlat och tillrett denna 

typ av material under tidigneolitikum. Detta är 
viktig ny kunskap som kompletterar vår bild av 
näringsekonomin på de kustboplatser som präglar 
östra Sverige under stenåldern. Det ter sig i ljuset 
av denna nya kunskap viktigt att man i framtiden 
prioriterar mikrofossilanalyser i relevanta kontex-
ter för att skapa en bättre bild av livet och varda-
gen under perioden.

Trämaterial

De analyserade vedartsproven från Högmossen 
tecknar en ensartad bild av användningen av trä-
material och förmodligen också tillgången på det 
samma (se bil. 5). I alla analyserade prover utom 
ett var det tall som förekom (se dock hassel nedan) 
och i det avvikande provet rörde det sig om kåda. 
Denna bild med en överväldigande dominans av 
tall i den östsvenska skärgården överensstämmer 
väl med pollenanalyser på material från samma 
tid (Karlsson 2007:144). Virket från tall har en 
mörk och rötfast kärna med ljusare ytved som är 
lätt att bearbeta, virket är starkt men kan också i 
vissa delar av stammen vara sprött, det innehål-
ler stora mängder kåda och är också förhållandevis 
tåligt mot väta. Användningsområdena är många 
och förutom som byggvirke, där det är i hög grad 
användbart, har funnits och finns fortfarande en 
användning till pappersmassa, bränsle, master, 
skålar och tidigare till järnvägssyllar m.m. Av tal-
lens kåda har man även framställt både terpentin 
och harts. Likaså till tjärframställning användes 
företrädesvis tall. Förr användes unga årsskott av 
tall, så kallat tallstrunt, inom farmakologin som 
botemedel mot bland annat skörbjugg och gikt då 
den är rik på c-vitamin. Det är även känt att in-
nerbark från tall insamlats, torkats och malts för 
att sedan blandas i t.ex. fiskgrytor som konsistens-
givare eller använts som nödbröd. Om vi antar att 
även den påträffade kådan härrört från tall kan 
vi teckna en bild där man på Högmossen i hyd-
dor, ställningar och övriga strukturer på platsen 
använde tall som byggnadsmaterial. Det är troligt 
att virket kunnat hämtas alldeles i närområdet till 
bosättningen, förslagsvis längs med den närbeläg-
na randen av Uppsalaåsen. För att skafta redskap, 
exempelvis kvartsskrapor, har man förmodligen 
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använt sig av harts utvunnen från tallkåda. Även 
träutensilier såsom mindre skålar kan ha tillver-
kats av vissa delar av tallvirket, exempelvis de 
knotiga utväxter som finns på vissa träd. Det finns 
mycket tidiga belägg för svepkärl av trä eller näver 
i regionen (Björck m.fl. 2001). Det är även möjligt 
att kanoter kan ha tillverkats av tallvirke då vir-
ket är förhållandevis motståndskraftigt mot väta 
och röta. Vi skall inte heller glömma de spår av 
att man använt tandstickor för att peta tänderna 
med, som framkom vid analysen av tandmateria-
let från en av gravarna. Är det måhända så att man 
använt sig av det kådrika och välsmakande tallvir-
ket för att rengöra sina tänder med och samtidigt 
kanske tuggat exempelvis tallstrunt, som även har 
en viss antiseptisk verkan. Vid behov har även 
den stärkelserika innerbarken förmodligen tagits 
i anspråk och trots att den kan ha haft en förhål-
landevis stark smak av kåda beroende på när och 
hur den insamlats, betyder detta förmodligen inte 
att den ansetts som sämre än någon annan föda, 
smak är som bekant ett högst kulturellt fenomen. 
Att hasselbuskar eller hasselträd förekommit i när-
området till bosättningen är även sannolikt, men 
dess förekomst kan främst beläggas indirekt ge-
nom att hasselnötskal har påträffats. Troligen kan 
dock även detta träslag ha använts på boplatsen. 
Hassel är oftast en stor mångstammig buske, men 
kan i sällsynta fall bli trädformad. Från hasselbus-
ken kan fås långa hållfasta och böjliga grenar och 
störar som kan ha lämpat sig till att använda för 
mjärdar ställningar och hyddbyggen till exempel. 

Djur, växter och  
människan på Högmossen
Sammanfattningsvis kan man konstatera att män-
niskorna som levt på Högmossen har använt sig 
av ett brett urval av det omgivande landskapets re-
surser. Säl och fisk har varit stapelföda på platsen 
men det är tydligt att man eftersträvat en rik varia-
tion på sin dagliga meny med förmodligen en stor 
mängd örter och gröna växter från den omgivande 
skogen och stranden samt flera olika vattenlevande 
växter. Även träden kring bosättningen kan ha va-
rit en källa till föda under vissa delar av året med 
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Abborre Fisk X X

Bäver Däggdjur X X

Grönlandssäl Däggdjur X X

Gås? Fågel X X

Gädda Fisk X X

Gös Fisk X X

Karpfisk Fisk X X

Lake Fisk X

Mårddjur Däggdjur X X

Obestämd fisk Fisk X X

Obestämt däggdjur Däggdjur X X

Plattfisk Fisk X

Rovfågel Fågel X

Räv Däggdjur X

Sik Fisk X X

Sik/Laxfisk Fisk X X

Säl Däggdjur X X

Torsk Fisk X

Vikaresäl Däggdjur X X

Abborrfisk Fisk X

Gräsätare Däggdjur X

Grävling Däggdjur X

Laxfisk Fisk X

Liten rovfågel? Fågel X

Mört Fisk X

Obestämd fågel Fågel X

Rådjur Däggdjur X

Svin Däggdjur X

Torskfisk Fisk X

Utter Däggdjur X

Figur 121. Förekomst av arter i avfallshögar invid 
de två största hyddorna på Högmossen (hydda B och 
hydda D).

Figure 121. Species occurring in waste heaps by 
the two largest huts at Högmossen (Huts B and D).
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innerbark av tall och hasselnötter. Mängden av 
vegetabilier i jämförelse med animaliska resurser 
är svår att uppskatta, men förekomsten av spår ef-
ter vegetabilier i de lipidanalyserade kärlen (80 %) 
antyder tydligt att vegetabilier måste ha haft en 
åtminstone lika central del av näringsintaget som 
det man fått från djurvärlden. Vilka specifika väx-
ter man sedan konsumerat är mycket svårare att nå 
fram till och detta faktum får ses som ett glapp i 
forskningsbilden, vilket det därför bör satsas mer 
resurser på i framtida undersökningar och studier. 

Insamlingen av vegetabilier har sannolikt be-
drivits parallellt med jakten på de marina djuren 
och vi kan anta att det har funnits en arbetsdel-
ning på platsen, där vissa stått för insamlingen och 
andra stått för jakt. Hur denna uppdelning sett ut 
är dock vanskligt att dra slutsatser kring utan att 
väga in den övergripande samhällsordningen och 
antropologiska och etnografiska paralleller (se 
kap. 9). På den norra respektive södra delen av 
boplatsen kan man se få skillnader mellan marina 
jaktbyten. Det är tydligt att fisk (abborre och gäd-
da) samt säl (vikare och grönlandssäl) har utgjort 
en del av platsens övergripande födokultur medan 
om man studerar de mer ovanliga arterna och inte 
minst de terrestriska, sådana tydligt kan se att det 
funnits en viss specialisering, eller möjligen ar-
betsuppdelning, även här. Om vi fokuserar på av-
fallshögarna kring de två största hyddorna (B och 
D) finns flera intressanta skillnader i artförekomst 
att notera (fig. 121 och kap. 8). Invid den norra 
hyddan (D) finns sju arter som inte förekommer 
kring den södra. Dessa är: obestämd gräsätare, rå-
djur, svin, grävling, utter, laxfisk och mört. Invid 
den södra hyddan (B) finns tre arter som inte fö-
rekommer kring den norra. Dessa är: räv, lake och 
plattfisk. Vad vi kan se är att variationen i fiskar 
inte är speciellt talande då t.ex. alla fyra fiskarter 
förekommer på grunt vatten under åtminstone 

någon del av året. De terrestriska djurarterna har 
dock en helt annan fördelning och skillnaderna 
mellan hyddorna är tydlig. Människorna som bott 
i den norra hyddan har haft en annan variation i 
de terrestra arter som jagats. Flera olika kött- (rå-
djur, svin och gräsätare) samt pälsdjur (grävling 
och utter) finns spår av i materialet och de skilj-
aktiga jaktmetoder som måste ha använts för att 
jaga dessa djur och de olika biotoper som de åter-
finns inom (öppna gräsytor, öppen skogsterräng, 
djup skog, åbrinkar, vattendrag m.m.) indikerar 
att man på den norra delen av boplatsen har haft 
en mer varierande jaktstrategi. Det är tänkbart 
att vi ser en specialisering där man på den norra 
delen av boplatsen haft en speciell inriktning på 
att fånga ett större urval av terrestra arter. Det är 
också mycket möjligt att denna typ av jakt haft en 
mycket mer individuell inriktning, i motsatts till 
jakten på exempelvis säl vilken förmodligen be-
drivits som en gemensam och utrustningsinten-
siv jakt. En tolkning är att de landlevande djuren 
på den norra boplatsytan avspeglar en riktad jakt 
bedriven av ett fåtal personer inom en grupp/fa-
milj och att jakten haft som syfte att införskaffa 
pälsmaterial, större ben för redskapstillverkning 
och möjligen också bedrivits för att djuren haft en 
speciell status. Den sistnämnda aspekten öppnar 
upp för möjligheter att vissa av djuren har haft en 
ställning som totem och/eller att jakten på dem 
varit en del i initiationsriter för unga jägare. Att 
den stora mängden av olika landlevande djur till 
viss del saknas på den södra delen av boplatsen 
kan tolkas som att man valt att ha en annan in-
riktning på jakten här, kanske på grund av att det 
saknats individer som inriktat sig på denna typ av 
jakt, eller att det rör sig om en arbetsfördelning 
gentemot den norra delen av boplatsen alterna-
tivt att de aktuella djuren inte inbegripits i någon 
speciell statusform här. 
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Keramik är unikt eftersom det är ett material som till stor del finns 
bevarat. Att den mängd vi finner relativt nära ansluter till den mängd som 
en gång fanns gör att keramik, kanske bättre än något annat fyndmaterial, 
kan hjälpa oss skapa en bild av livet under stenåldern. Kraftfulla datorer och 
moderna mjukvaror har gjort att det blivit möjligt att redan i fält skapa över-
siktskartor över fynd, information som fördjupar våra frågeställningar redan 
i fält och hjälper oss när vi försöker förstå de diffusa spår som är kvar. Un-
der efterarbetet bidrar den förståelse för platsens organisation som uppnåtts 
tillsammans med analyser och mer detaljerad registrering till att kunskapen 
kring kärl ytterligare fördjupas. Om ett kärl finns i en grav är antagligen be-
tydelsen en annan än om det ligger i en avfallshög. Kärl som satts samman 
från mynning till botten kan då rekonstrueras, upplevas och förstås i sitt sam-
manhang. Det är lite som att återuppliva en sedan 5500 år svunnen erfaren-
het och som hjälper oss förstå nya aspekter av den neolitiska vardagen.
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Lerkärl och andra 
keramiska artefakter
Niklas Ytterberg, Niclas Björck & Torbjörn Brorsson

eramik är en viktig källa till olika tolk-
ningar vid arkeologiska undersökningar. 
Redan vid fältarbetet görs preliminära 

tolkningar och under den vetenskapliga bearbet-
ningen efter fältarbetet fördjupas bilden av ke-
ramiken. Först brukar tolkningar av keramikens 
ålder ha företräde, men i takt med att kunskapen 
om platsen blir bredare, så breddas kunskapen om 
keramiken. Frågor som söker svar är vilka typer av 
kärl som användes, hur och var dessa framställdes 
liksom om det finns skillnader mellan olika delar 
av fornlämningen. Här utgör materialet från Hög-
mossen ett synnerligen bra exempel, eftersom det 
speglar en begränsad plats och för att skärvorna 
specialstuderats i så hög grad.

Grunden för dagens studier av neolitisk kera-
mik i östra Mellansverige går drygt 100 år tillbaka 
i tiden. Tidigt uppmärksammades den speciella 
keramiken med rader av intryckta gropar, gjorda 
med en pinne eller ett rörben, därav benämningen 
gropkeramik. Basen för datering och typindelning 
av denna keramik utgör Axel Bagges studier av 
keramiken från Fagervik (Bagge 1951). Fagerviks-
boplatsen som ligger vid Bråviken på gränsen mel-
lan Östergötland och Södermanland undersöktes i 
omgångar under mitten av 1900-talet. Det unika 
med undersökningarna är den statistiska bearbet-
ningen av det mycket stora materialet, närmare 
170 000 skärvor registrerades. Bagge delade in 
boplatsen i fem separata boplatsfaser, efter deras 
höjd över havet. Därefter studerades keramikens 
form, gods och dekor för varje fas. Efter Bagges 

K viktiga arbete har flera forskare försökt förbättra 
eller förändra indelningen av den neolitiska kera-
miken. Trots det bygger nästan all modern neoli-
tisk forskning i Östsverige fortfarande på Fager-
vikskronologin (Olsson & Edenmo 1997).

Nyligen har en större artikel som behandlar all 
känd neolitisk keramik i området från Mälaren till 
och med Hälsingland publicerats. I stort bekräftas 
Bagges resultat men regionala variationer, såväl 
detaljer som mer generella drag, har kunnat på-
visas och typologin har därigenom fått en rättvi-
sande regional belysning (Ytterberg 2007:369ff.). 
Även andra arbeten har nyligen visat att det finns 
regionala skillnader i det neolitiska keramikhant-
verket (Hallgren 1996:87f, 1998:61ff; Stenbäck 
2003; Papmehl-Dufay 2006). Skillnader i kera-
mikens utförande kanske speglar lokalsamhällen 
eller vad man skulle kunna kalla för olika dialekt-
områden. Dessa lokala avvikelser speglar troligen 
lokala indelningar av relevans för det neolitiska 
samhället och dess sociala organisation. Det kan 
emellertid vara svårt för oss idag att sätta fingret 
på vad som var en etnisk markör för 5500 år se-
dan. Det kan vara lätt att glömma att variation, i 
form av små men omisskännliga skillnader såsom 
kärlens form, dekor och gods, har utgjort andelar 
av så olika faktorer som konventionen, slumpen, 
eller varför inte den konstnärliga friheten. Bara för 
att keramik är ett av de material som råkat bevaras 
bäst och därigenom gärna lånar sig till ingående 
analyser är det inte säkert att detta varit ett me-
dium brukat för att kommunicera etnicitet. Man 
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kan tänka sig många andra medel, mer portabla 
behållare i organiskt material, vapen, klädedräkt, 
frisyr etc. som i olika sammanhang skulle kunna 
vara mer lämpliga för denna funktion.

Trots att Fagervikskronologin fortfarande utgör 
en viktig del i den arkeologiska forskningsproces-
sen, och bör kunna användas som ett instrument 
för att ordna keramiken, finns det uppenbara bris-
ter. Till att börja med spänner inte kronologin 
över hela neolitikum, utan både början och slutet 
saknas. Bagge menade visserligen att den första fa-
sen, Fagervik I, är en sen variant av trattbägarkul-
turens keramik, medan den sista, Fagervik V, är att 
betrakta som stridsyxekeramik. Ett alternativt sätt 
att gruppera keramiken utgör Niclas Björcks fem 
horisonter. Björck har efter omfattande studier av 
de neolitiska boplatserna funnit att de samlar sig 
i kluster på vissa höjdintervall i landskapet s.k ho-
risonter (Björck 2003). Med utgångspunkt i dessa 
får man en bättre förståelse för regionens keramik. 
Det senaste arbetet som utgår ifrån detta synsätt 
är den bearbetning som gjorts inom ramen för E4-
publiceringen (Ytterberg 2007).

Keramik – ett massmaterial

Den samlade keramikmängden från Högmossen 
är mycket stor även om varje skärva bara väger 1,5 
gram i genomsnitt. Sammanlagt tillvaratogs drygt 
300 kg keramik bestående av nästan 200 000 frag-
ment från kärl. Keramik förekommer över hela 
platsen, men mängden varierar stort från enstaka 
fragment till mer än 5 kilo per kvadratmeter. När 
keramikmaterialet redovisas i rumsligt visar det sig 
att detta har en spridning som liknar den som erhölls 
i benmaterialet från platsen. De stora mängderna 
är koncentrerade till ett tiotal större avfallshögar. 
Den fördjupade rumsliga analysen, där samtliga va-
riabler har vägts samman, visade att på Högmossen 
var dessa belägna i anslutning till bostäderna (Lars-
son 2007; kap. 4, 8). Liksom i benmaterialet kunde 
i flera fall avfallshögarna konstateras ligga utanför 
väggen runt hörnet från entrén (fig. 122, 123).

Som en jämförelse kan nämnas att mängden ke-
ramik från Högmossen är större än från den kända 
Fagerviksboplatsen och i paritet med de största 
kända materialen i regionen (fig. 124). Ändå är 

Högmossen inte någon onormalt stor plats för sin 
tid, utan en ”normalboplats” sett utifrån vad vi 
vet om neolitiska boplatser i Uppland och södra 
Norrland (Björck 1999a, 2000b, 2003). Det finns 
alltifrån små platser med bara enstaka skärvor till 
sådana som rimligen borde hysa tonvis med fynd. 
Någon sådan plats har inte undersökts i regionen, 
men exempel på det finns bl.a. på Gotland (Buren-
hult 1997:18). I detta sammanhang skall dock be-
aktas de skillnader i strandförskjutningens förlopp 
som finns mellan norra Uppland och Gotland (jfr. 
Björck 2007a:286ff.).

Vid bearbetningar av neolitiska keramikma-
terial framhålls ofta att det är ett massmaterial. 
Detta är givetvis beroende på undersökningsytans 
storlek, men fyndmängden är även beroende av 
tid och rum. Med det menas att mängden efter-
lämnad keramik varierade stort under neolitikum 
och beroende på vilket geografiskt område som 
studeras. Om man t.ex. tittar på Västsverige var 
keramikmängden i allmänhet mycket liten under 
neolitikum, medan den i Östsverige under samma 
tid oftast var mycket stor. Dessutom skiftar mäng-
den över tid, så att de största mängderna återfinns 
på boplatser från ca 3500-2500 f.Kr (Segerberg 
1999:61f; Ytterberg 2007).

Beskrivningar av förhistoriska och historiska 
keramikmaterial brukar bli frosseri i statistik och 
tabeller. För att kunna hitta nålen i höstacken be-
skriver man alla tänkbara variabler. Det gäller 
att identifiera det avvikande i varje material och 
placera in det i rätt kultur och tidsperiod. I stället 
för att utgå från de enskilda skärvorna presenteras 
Högmossenkeramiken utifrån de forntida män-
niskornas behov och användning av kärlen, samt 
tillgång på råmaterial och vidare till själva kärl-
framställningen och valet av dekor.

Här kan vara på sin plats att förklara hur regist-
reringen av keramiken från Högmossen har gått 
till och vilka urval som gjorts. Av tidsskäl har all 
keramik inte kunnat behandlas vetenskapligt på 
samma sätt, utan olika former av kvalitativa urval 
har gjorts för att svara på olika frågor. Till att börja 
med gjordes en basregistrering löpande under fält-
arbetet. Denna gick i princip ut på att räkna och 
väga keramiken, för att snabbt kunna få en bild av 
hur materialet fördelade sig över boplatsen. Pär-
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Figur 122. Spridning av keramik på Högmossen, vikt i gram per kvadratmeter.

Figure 122. Dispersion of ceramics on Högmossen, weight in gram per square meter.
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Figur 123. Spridning av keramik på Högmossen, vikt per kvadratmeter. I denna bild har vikt understigande 400 
gram rensats bort för att de koncentrationer som är en viktig aspekt på platsens organisation tydligt skall framträda.

Figure 123. Dispersion of ceramics on Högmossen, weight in gram per square meter. In this dispersion amounts of 
less than 400 grams are removed in order for concentrations, an important aspect of the organization of this site to 
appear more clearly.
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Hedningahällan

Västra och Södra Mårtsbo
Fräkenrönningen
Högmossen

Torslunda

Sotmyra
Vadbron II

LindskrogBollbacken

Äs

Hälsingland

Gästrikland

Uppland

Västmanland

Gävle

Stockholm
Figur 124. På kartan redovisas de största neolitiska keramikmaterialen i östra Mellansverige norr om Mälaren. I 
tabellen har platserna klassificerats efter datering i horisontsystemet. Som framgår finns stora material spridda över 
hela området. Dessa stora material har tillsammans med hundratals mindre material från små, samplade eller delun-
dersökta lokaler varit utgångspunkt i ett försök att skapa en ny övergripande keramiktypologi (Ytterberg 2007:369ff.).

Figure 124. Map of the larger Neolithic pottery materials in eastern Central Sweden north of Lake Mälaren. The 
table classifies the sites according to their dating in the horizon system. As shown, there are larger materials distributed 
all over the area. Along with smaller materials from small, sampled or partially excavated sites, these materials form 
the basis for an attempt to create a new comprehensive pottery typology (Ytterberg 2007:239ff.).

Plats Keramik kg Horisont

Äs, Västmanland 460 3

Högmossen, Uppland 300 2-3

Södra Mårtsbo, Gästrikland 212 3

Fräkenrönningen, Gästrikland 174 4

Hedningahällan, Hälsingland 140 5

Västra Mårtsbo, Gästrikland 83 3

Sotmyra, Uppland 80 2

Lindskrog, Uppland 78 3

Bollbacken, Västmanland 68 5

Vadbron II, Uppland 57 3

Torslunda, Uppland 55 4-5
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lor, figuriner och andra plastiska objekt av bränd 
lera skiljdes också från fragment av kärl på detta 
stadium. Sammanlagt utgjordes den basregistre-
rade keramiken av nästan 197 000 skärvor från 
slutundersökningen (2004) och ytterligare drygt 
2000 skärvor från förundersökningen (2002).

Delvis under och delvis efter fältarbetet skedde 
en fördjupad specialregistrering av delar av kera-
miken, där alla upptänkliga variabler mättes och 
noterades, t.ex. skärvornas storlek, form, tjocklek, 
dekor, godstyp, största magringskorn osv. Över 21 
kg keramik (mer än 2 100 skärvor) skärskådades 
på detta sätt och urvalet var sådant att alla delar av 
boplatsen skulle finnas representerade. För att få 
en fördjupad kunskap om en större andel av kera-
miken gjordes en specialanalys där färre variabler 
noterades, så som fragmenteringsgrad, förekomst 
av kärlväggsgropar och dekor. Dessutom noterades 
bottnar och mynningar för sig, samt mynningsdia-
metrar och eventuell dekor på mynningsranden. 
Inte mindre än 132 kg av den totala vikten på näs-
tan 300 kg specialanalyserades, motsvarande ca 82 

600 skärvor. Räknar man samman dessa båda för-
djupade registreringar har hälften av all keramik 
från Högmossen beskrivits i detalj.

Vilken typ av kärl använde  
man på Högmossen?
Av Högmossens stora och variationsrika material 
har över 120 enskilda kärl identifierats. Detta är 
ett absolut minimivärde och ursprungligen har 
antalet kärl på Högmossen utan tvivel varit mång-
dubbelt fler. På boplatsen Äs i Västmanland på-
träffades 460 kg keramik, och där bedömdes det 
ha funnits minst 600 kärl (Löfstrand 1974:131). 
Keramiken på Bollbackenboplatsen i Västman-
land har bedömts härröra från 200-400 kärl, men 
här utgörs massan bara av 68 kg (Artursson m.fl. 
1996c:240).

Basen för identifieringen har varit en kombi-
nation av mynningsform och dekor. Just myn-
ningsformen är det vanligaste attributet för att 
bestämma kärlformen, trots att mynningspartiet 
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Figur 125. Proportionalanalys av kärl från Högmossen. Huvuddelen av de analyserade kärlen har en profil med 
skuldran placerad långt ner. Kärl 1, har en något annorlunda profil, där skuldran är placerad längre upp mot myn-
ningspartiet, variationen är emellertid tämligen stor och formen är individuell inom ramen för dessa typer.

Figure 125. Proportional analysis of vessels from Högmossen. The majority of analysed vessels have a profile with 
the shoulder placed low. Vessel 1 has a somewhat different profile, where the shoulder was placed higher up, closer to the 
rim section. As can be seen vessels varies individually within these types.
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är en mycket liten del av hela kärlprofilen. Med 
hjälp av tidigare studier kan man få en kunskap 
om hur kärlen och dess mynningsparti såg ut un-
der vissa perioder. På Högmossen har samman-
lagt 1139 mynningar specialstuderats, varav 887 är 
utåtböjda, 250 raka och endast två är inåtböjda. 
Mynningsformen indikerar att kärlen använts till 
att förvara mat eller dryck. I viss mån kan kärl med 
rak mynning ha använts som bägare eller kopp, 
men här finns också större kärl representerade.

Nio kärl har satts samman så att dessa kunnat 
rekonstrueras från mynning till botten. Ett urval 
av dessa har också rekonstruerats digitalt (se fig. 
131-136). De nio kärlen har haft varierande stor-
lek, det minsta kärlet var endast 7 cm högt medan 
det största var 33 cm högt. Gemensamt för samtli-
ga är att de varit rundbottnade, har haft en konvex 
nedre del och varit S-formade med utåtböjd myn-
ning. Kärl av olika storlekar har därmed samma 
form. För att kunna avgöra detta i detalj har en 
så kallad proportionalanalys av de nio kärlen ut-
förts (fig. 125). Genom att rita upp kärlprofilen 
och omvandla höjden till 100 % kan samtliga kärl 
jämföras. Tanken med studien är att undersöka 
huruvida små och stora kärl hade samma propor-

tioner. Likhet har ibland antagits spegla funktion, 
men kan också tolkas som att lika kärl kan ha va-
rit framställda av samma person eller åtminstone 
inom en enhetlig tradition.

Proportionalanalysen visar att åtta av de nio 
kärlen har likartad form. Dessa har haft en run-
dad skuldra, som placerats vid mellan 30 och 60 % 
av kärlets höjd. Halsen, som varit lång, är place-
rad vid mellan 60 och 90 % av kärlhöjden. Myn-
ningen har varit utåtböjd. Det avvikande kärlet 
(kärl 1) har haft en skuldra som placerats längre 
upp på kärlet, omkring 40 till 60 %. Även halsen 
var högre, den fanns vid 80 till 90 % av kärlhöjden 
och var betydligt kortare än på övriga kärl. Pro-
portionalanalysen indikerar att oavsett om man 
framställde ett kärl som var 7 cm eller 33 cm högt 
så hade de ofta samma proportioner. Kärlformen 
har varit allmän och har därför sannolikt använts 
till allehanda funktioner. Det avvikande kärlet har 
i stort samma former som de övriga kärlen, men 
proportionerna är något annorlunda. Bland annat 
var skuldran och halsen placerade längre upp på 
kärlet. Vad skillnaden beror på är svårt att säga, 
men det avvikande kärlet har en mycket speciell 
dekor som också den avviker från de övriga kärlen 
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Figur 126. Fördelning av 626 uppmätta kärlmynningar från Högmossen. Diagrammet visar på en normalfördel-
ning med små, mellanstora och stora kärl. 

Figure 126. The distribution of 626 measured vessel rims from Högmossen. The diagram shows a normal distribu-
tion, with small, medium size and large vessels.
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på Högmossen. Till detta kommer kontexten som 
också är speciell för detta kärl. Ytterligare andra 
kärlformer har troligen förekommit med tanke på 
det ursprungligen stora antalet kärl på platsen.

Ett annat sätt för att få en uppfattning om kärl-
storleken är att beräkna mynningsdiametern, vil-
ket har gjorts på sammanlagt 626 mynningar (fig. 
126). Det minsta kärlet har haft en mynningsdia-
meter på endast 2 cm och det största på 44 cm, 
och medelvärdet för samtliga mynningar är 21 
cm. Majoriteten av kärlen har haft en mynnings-
diameter på mellan 18 och 30 cm. Man kan grovt 
indela kärlen i små (2-16 cm), mellanstora (17-33 
cm) och stora (34-44 cm) kärl. Detta stämmer väl 
med tidigare undersökta material (t.ex. Artursson 
m.fl. 1996c:224; Björck 1998:95; Papmehl-Dufay 
2006:171ff.). Varför man framställde kärl av olika 
storlekar hänger säkerligen samman med kärlens 
olika funktioner, men storleken på hushållet eller 
andra orsaker kan också ha haft betydelse. Att en 
funktionsindelning på kärl av olika storlekar fun-
nits är en hypotes som bekräftas av såväl tidigare 
studier (Björck 1998) som i de lipidanalyser som 
utfördes på Högmossen (bil. 8). Proportionalana-
lysen har visat att stora och små kärl framställdes 
med samma kärlform, och därmed förefaller for-

men inte vara det viktigaste för funktionen. Ett 
stort kärl var svårt att flytta och kan antas vara 
mer lämpligt som förvaringskärl. Ett litet kärl 
var lämpligt som bägare eller förvaring åt något 
som man endast hade i små mängder. Mellanstora 
kärl var däremot flerfunktionella och här återfinns 
t.ex. matlagningskärlen. Man kan konstatera att 
diagrammet visar en normalfördelning i storlekar 
(fig. 126), en bild som antagligen representerar 
fördelningen på en normalboplats, vanlig keramik 
för alla olika funktioner.

Att mäta skärvornas tjocklek ger ytterligare en 
pusselbit i beskrivningen av keramiken, främst 
avslöjar det hur stora kärlen på Högmossen var. 
Skärvtjockleken har uppmätts på sammanlagt 463 
skärvor från Högmossen, samtliga från bukdelen 
av kärlen. Anledningen till att endast bukskärvor 
har inkluderats i studien beror på att bottenskär-
vor och mynningsskärvor ger mer extrema värden 
medan bukdelarna visat sig vara bäst för jämfö-
rande studier. Det tunnaste kärlet på Högmossen 
var 6 mm tjockt medan det tjockaste var 17 mm 
(fig. 127). Medelvärdet av samtliga skärvtjockle-
kar har beräknats till knappt 11 mm och nästan 
två tredjedelar av kärlen har varit mellan 9 och 12 
mm tjocka. Detta bekräftar den bild som erhål-
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Figur 127. Skärvtjockleksfördelning, som visar ett homogent material med små, mellanstora och stora kärl. Mel-
lanstora kärl dominerar. Summa uppmätta skärvor 463.

Figure 127. Shard thickness distribution, evidence of a homogenous material with small, medium size and large 
vessels. Medium size vessels dominate.
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lits från studier av mynningarnas diameter, d.v.s. 
att de mellanstora kärlen dominerar i avseende 
på antal på Högmossen. Dessa kärl har säkerligen 
använts till allehanda funktioner, varav kokkärl 
varit en viktig funktion. Kärl av tjockare gods 
kan ha varit lämpliga som antingen förvarings- 
eller kokkärl, medan mer tunnväggiga sannolikt 
användes som fin keramik. Skärvtjockleksför-
delningen visar, liksom mynningsdiametern, en 
normal fördelning, där flera olika kärlfunktioner 
finns representerade.

Det har även gjorts försök med att koppla skärv-
tjocklek till magringsandel och största korn. Detta 
har visat att samma kornstorlekar i samma ande-
lar användes till keramik av olika grovlek, vilket 
är ovanligt. Normalt brukar tjockväggig keramik 
innehålla större korn än tunnväggig keramik.

Mineralkornens maximala storlek i magringen 
har registrerats på 1 306 skärvor. Medelvärdet är 
drygt 3 mm och mer än tre fjärdedelar av kerami-
ken har största korn på mellan 2 och 4 mm. I övrigt 
har korn på mellan 1 och 9 mm identifierats. Ke-
ramikens magring är normal för ett förhistoriskt 
material och den är vanligen relativt finkornig, 
vilket stödjer de tidigare studierna av mynnings-
diameter och skärvtjocklek.

Miniatyr- eller minikärl definieras som kärl 
med en högsta höjd och/eller mynningsdiameter 
på 10 cm (jfr. Janzon 1974:104). Inte mindre än 
var åttonde mynningsskärva, där diametern kun-
nat mätas, kommer från minikärl. Å ena sidan kan 
det antas att dessa minikärl har bevarats i högre 
grad än de större kärlen, men å andra sidan utgör 
fragment från större kärl ett större antal skärvor, 
så en åttondedel torde således kunna avspegla den 
faktiska situationen. Miniatyrer har ofta påträf-
fats i gravar, men återfinns även i boplatsmiljöer 
(Janzon 1974; Olsson m.fl. 1994; Lindholm 2003). 
Deras användningsområde är oklart, men efter-
som de oftast har samma form och utseende som 
de större kärlen kan de, förutom att ha fungerat 
som koppar eller annan finkeramik, ha utgjort 
symboliska avbilder av större kärl. Vid Fräkenrön-
ningen i Gästrikland fanns miniatyrkärl med en 
mynningsdiameter under 5 cm framförallt vid en 
hydda som har tolkats som att den kan ha haft en 
rituell funktion. Utöver minikärl utmärktes denna 

hydda av att den var större än de övriga på platsen, 
och att en grav anlagts längs ena kortsidan. Det 
var den enda hyddan inuti vilken lerfiguriner hit-
tades och dessutom var ett speciellt stenmaterial 
koncentrerades till området (Björck 1998:47, 52, 
57 och 81). 

Vilka råmaterial användes? 

För att framställa keramik krävdes en bra lera och 
ett magringsmedel som delvis användes som bin-
demedel och delvis tog upp de spänningar som 
uppkom vid upphettningar. Dominerande under 
neolitikum var att man använde en så kallad finle-
ra (med ett visst inslag av silt) och magrade denna 
med en krossad granitisk bergart. Flertalet av de 
undersökta boplatserna längs E4:an uppvisar neo-
litisk keramik med denna typ av gods (Brorsson 
m.fl. 2007).

Från Högmossen har sammanlagt 23 skärvor 
från 22 olika kärl analyserats. För att få kunskap 
om råleran i området har även tre råleror analy-
serats. Analysen har utförts på tunnslip. Det do-
minerande godset på Högmossen är framställt av 
finleror som magrats med krossad granit (bil. 9). 
Endast fyra av skärvorna har inte denna typ av 
gods, utan är framställda av andra råmaterial. En 
skärva består av en sandmagrad finlera medan tre 
andra framställts av så kallade naturligt magrade 
grovleror. Dessa var tillräckligt grova för att tåla de 
spänningar som uppkom vid upphettningar, och 
kan ha haft en annan funktion än den övriga ke-
ramiken. Av de 19 kärlen med granitmagring har 
även krossat ben identifierats i ett av dem. Skärvan 
påträffades i den södra strandzonen. Mängden ben 
var mycket låg, och hade sannolikt ingen påverkan 
på godskvalitén – och därmed inte heller kärlfunk-
tionen. Ben i keramik gör annars kärlen betydligt 
lättare och hårdare än annan keramik (Hulthén 
1996:236). En tänkbar tolkning av förekomsten 
av ben i Högmossenkärlet är att det istället kan 
vara kopplat till symboliska aspekter. Om detta är 
det emellertid svårt att säkert uttala sig, det note-
rade inslaget av ben kan även vara slumpmässigt 
och eller kronologiskt betingad. På yngre lokaler 
är ett sådant inslag vanligt i keramiken och före-
komsten på Högmossen kan möjligen peka framåt 
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mot denna tradition eller bara vara ett utslag av 
att ben råkat hamna i leran tillsammans med t.ex. 
magringen. 

Rålerorna bestod av sandiga och siltiga grovleror. 
Till sin karaktär är det inte helt otänkbart att leror-
na exempelvis skulle kunna användas för kärlfram-
ställning då de är av samma typ som lerorna i de tre 
kärlen med naturligt magrade grovleror. På boplat-
sen påträffades också flera kvarlämnade lerklum-
par, tolkade som lerupplag för keramiktillverkning. 
Detta fenomen har uppmärksammats på flera andra 
boplatser (Björck m.fl. 2005; Ytterberg manus).

Godsanalysen visar att Högmossenkeramiken 
framställdes inom vissa normer. Man visste vilken 
lera och vilket magringsmedel som var lämpligt för 
att skapa det gods som efterfrågades. Orsaken till 
varför man valde exempelvis granit var att den efter 
upphettning var relativt enkel att krossa. Kanske 
återbrukades den skörbrända sten, som uppkom i 
samband med uppvärmning och matlagning, som 
fanns att tillgå på boplatsen för detta syfte. Det 
var inte heller någon slump att tre kärl framställts 
av grova leror, dessa användes sannolikt till andra 

funktioner än den övriga keramiken. Den natur-
ligt magrade, grövre keramiken påträffades bara 
på den norra delen av boplatsen, inom gravområ-
det och område D. Intressant nog fanns samtliga 
tre analyserade lerprover – med samma samman-
sättning – i detta område, vilket skulle kunna tyda 
på att keramik av denna typ framställts och kasse-
rats inom samma område. Det finns i övrigt inga 
sådana mönster i tillverkning och deponering, 
utan både grav- och boplatskeramik framställdes 
på likartat sätt, vilket även gäller kärlen inom res-
pektive del av den organiserade boplatsen. Det har 
inte heller varit möjligt att koppla kärlgodset till 
vare sig form, dekor eller kärlstorlek.

Studerar man jordartskartan för norra Upp-
land så framträder det tydligt var människorna 
hämtade sina leror. Det finns flera områden med 
glaciala leror lämpliga för kärlframställning i 
norra Uppland. Dessutom finns ett långt stråk 
med isälvsavlagringar, från Uppsala i söder förbi 
Tierp och norrut (Grånäs 1990). I botten på des-
sa isälvsavlagringar finns normalt glaciala leror. 
Människorna som bebott norra Uppland har va-
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rit medvetna om de naturliga förutsättningarna i 
området och använt material från dessa lager.

Hur ornerades kärlen?

Som tidigare nämnts är keramiken från Högmos-
sen rikt dekorerad, vilket gör bearbetningen kom-
plicerad. Ofta förekommer olika dekorelement i 
olika kombinationer. Dekoren är oftast lokalise-
rad till mynningen, men har inte alltid denna pla-
cering på kärlen. Registrering och bearbetning av 
dekorer tenderar därför ofta att bli ett bekymmer, 
där det är komplicerat att gruppera och extrahera 
den efterfrågade informationen. Just den neoli-
tiska keramiken i östra Mellansverige är ofta om-
sorgsfullt ornerad, vilket medfört att flera system 
utarbetats. Högmossens keramik har klassificerats 
i enlighet med den mall som utarbetades av UV 
GAL för registrering av neolitisk keramik inom 
E4-projektet (t.ex. Ytterberg 2006).

Det är mycket troligt att nästan alla kärl från 
Högmossen haft dekor. Ett fåtal relativt stora 
oornerade skärvor förekommer i materialet, 

men dessa har sannolikt tillhört ornerade kärl.
Från Högmossen har sammanlagt 4174 skärvor 

med dekor specialstuderats. Nära en tredjedel av 
dessa utgörs av diverse enkla stämpelintryck. Här 
inryms bland annat rundade, avlånga och bågfor-
miga intryck. En fjärdedel av skärvorna har deko-
rerats med tandade stämpelintryck, vanligen från 
ett två- eller flertandat kaminstrument. Grunda 
dragna linjer eller inristade streck utgör vardera 
en dryg sjättedel av all dekorerad keramik (se t.ex. 
fig. 130-133). Motivet med grunda dragna linjer 
(fig. 130) är en ornering som också var vanligt vid 
Snåret, en med Högmossen ungefär samtida plats, 
som också undersökts inom E4-projektet (Björck 
& Larsson 2007a:57). Mer ovanlig har ornament i 
form av prickdekor, intryckta eller inristade djupa 
linjer, intryck av rörben, mejsel, snöre, tvärsnodd 
eller nagel varit, med vardera bara någon eller 
några enstaka procents förekomst (fig. 128).

Ser man till kompositioner av olika dekorele-
ment är det färre skärvor som inkluderats i stu-
dien, 509 stycken, pga. att det krävs relativt stora 
skärvor för att bedöma typ och orientering. Här 
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Figur 130. Vanliga orneringar 
från Högmossen, i bilden syns skär-
vor ornerade med grunda dragna 
linjer, kam och dubbelstämpel. 
Många skärvor har under efterarbe-
tet kunnat sättas samman och kärlen 
har därigenom kunnat rekonstru-
eras. Skärvorna i bilden kunde föras 
till kärl 19, 91 respektive 75. 

Figure 130. Shards with com-
mon forms of stamped imprints from 
Högmossen. Shards with shallow 
lines, linear dentate stamping and 
double stamping. In processing the 
shards it has been possible to recon-
struct the vessels. The shards in the 
picture belong to vessels 19, 91 and 75 
respectively.
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Figur 131. Rekonstruktion av Kärl 
1 från Högmossen (digital bildfram-
ställning: Maria Ytterberg). Kärlet 
kunde sättas samman från botten 
till mynningen och den ovanligt 
varierade orneringen har därför 
också kunnat återskapas i sin helhet. 
Kärlet hade en mynningsdiameter på 
34 cm och har, att döma av lipidana-
lysen, använts som förvarings- eller 
vattenkärl.

Figure 131. Reconstruction of 
vessel 1 from Högmossen (Digital im-
aging: Maria Ytterberg). The vessel 
was found on the northern part of the 
burial ground. One interpretation is 
that they are traces of a conscious act, 
where the vessel had been smashed 
and left, possibly forming part of a 
sacrificial ceremony. The vessel could 
be reassembled from base to rim, 
enabling the unusually diverse deco-
ration to be recreated in its entirety. 
The vessel had a rim diameter of 
34 cm, and, judging by lipid analysis, 
had been used as a storage or water 
vessel.
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Figur 132. Rekonstruktion av Kärl 3 från 
Högmossen (digital bildframställning: Maria Yt-
terberg). Kärlet har satts samman från botten till 
mynning och hade en yttäckande stämpelornering. 
Mynningsdiametern var 10 cm och kärlet har, 
att döma av lipidanalysen, använts som kokkärl. 
Spår från både vattenlevande djur och vegetabilier 
kunde beläggas.

Figure 132. Reconstruction of vessel 3 from Hög-
mossen (Digital imaging: Maria Ytterberg). The 
vessel could be reassembled from base to rim, and 
had surface-covering stamp decoration. The vessel 
had a rim diameter of 10 cm, and, judging by lipid 
analysis, had been used as a cooking vessel.
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Figur 133. Rekonstruktion av Kärl 4 från Högmossen 
(digital bildframställning: Maria Ytterberg). Kärlet har 
satts samman från övergången mellan buk och botten upp till 
mynningen. Detta exemplar hade en mynningsdiameter på 
16 cm och var över hela ytan stämpelornerat. Kärlet hade, 
att döma av lipidanalysen, använts som kokkärl. Spår från 
både vattenlevande djur och vegetabilier kunde beläggas.

Figure 133. Reconstruction of vessel 4 from Högmossen 
(Digital imaging: Maria Ytterberg). The vessel could be 
reassembled from the transition between its base and shoul-
der to its rim, and had a stamp decoration. The vessel had 
a rim diameter of 16 cm, and, judging by lipid analysis, 
had been used as a cooking vessel. Traces of both marine 
animals and vegetabilia were detected.
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Figur 134. Rekonstruktion av Kärl 26 från Högmossen (digital bildframställning: Maria Ytterberg). Kärlet har 
satts samman från övergången mellan buk och botten upp till mynningen. Kärlet hade en mynningsdiameter på 15 cm 
och har, att döma av lipidanalysen, använts som kokkärl. Spår från både vattenlevande djur och vegetabilier kunde 
beläggas. Kärlet utmärker sig genom att det är det enda som förekommer på båda sidorna av gravfältet, d.v.s. på både 
norra och södra halvan av boplatsen (se fig. 137)

Figure 134. Reconstruction of vessel 26 from Högmossen (digital imaging: Maria Ytterberg). The vessel could 
be reassembled from the transition between its base and shoulder to its rim. The vessel had a rim diameter of 15 cm, 
and, judging by lipid analysis, had been used as a cooking vessel. Traces of both marine animals and vegetabilia were 
detected. The vessel is unique in that it is the only vessel of which shards were found on both sides of the burial ground, 
i.e. both on the north and south halves of the settlement (see fig. 137). 
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Figur 135. Rekonstruktion av Kärl 88 från Högmossen (digital bildframställning: Maria Ytterberg). Kärlet har 
satts samman från övergången mellan buk och hals upp till mynningen. Detta exemplar hade en mynningsdiameter 
på 14 cm och var på mynning och hals ornerad med dragna linjer som bildade ett fisknätsmönster och i nederkant 
avslutades med två rader av stämpelintryck. Kärlet hade precis som övriga kärl i denna storlek, att döma av lipidana-
lysen, använts som kokkärl. Spår från både vattenlevande djur och vegetabilier kunde beläggas. Utöver lipidanalysen 
utfördes tunnslip och kärlet 14C daterades (Ua-27688).

Figure 135. Reconstruction of vessel 88 from Högmossen (digital imaging: Maria Ytterberg). The vessel could 
be reassembled from the transition between its base and shoulder to its rim. Its rim and neck had incised decoration, 
forming a fishnet pattern ending in two underlying lines of stamped incisions. The vessel had a rim diameter of 14 cm, 
and, judging by lipid analysis, like other vessels of this size, had been used as a cooking vessel. Traces of both marine 
animals and vegetabilia were detected. In addition to lipid analysis, the vessel was subjected to thin-section analysis 
and radiocarbon dating (Ua-27688).
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dominerar olika varianter av kryssfenomenet 
stort. Under denna benämning göms såväl tydliga 
kryssrader under mynningen, som mer yttäckande 
fisknätsmönster och mer lösligt sammansatt, kor-
sande dekor (fig. 135). Därnäst uppträder olika 
former av vinklar, ofta i sicksack-band, dock ej 
fiskbensmönster, samt geometrisk dekor i form 
av stegmotiv, romber och andra abstrakta figurer, 
vardera typerna på ungefär en sjundedel av skär-
vorna. Ungefär lika vanlig är den karakteristiska 
grankvistdekoren, på en åttondedel av kerami-
ken. Mer ovanliga är ”släpande pinne”, så kallad 
furchenstich, våglinjer och fiskbensmönster, med 
bara enstaka förekomster. Dekoren är oftast ord-
nad i horisontella band, vanligen på övre delen av 
kärlen, men mer yttäckande, gruppvis ordnad eller 
vertikalt ställd dekor förekommer (fig. 129). Sam-
manfattningsvis har utförandet kännetecknats av 
en stor variation, säkerligen med ett visst mått av 

konstnärlig frihet inom vissa kulturbundna ramar.
Den vanligaste dekortypen är emellertid den för 

gropkeramik så vanliga gropdekoren. Sammanlagt 
har kärlväggsgropar noterats på 3706 skärvor el-
ler 89 % av den dekorerade keramiken, och fanns 
mer eller mindre på varje kärl (fig. 130-136). Av 
1018 gropornerade skärvor som specialstuderats 
har 442 gropar varit cylindriska, 339 koniska, 177 
av obestämbar typ, 47 sneda och 13 oregelbundna. 
Det är intressant att en viss variation förekommer 
i utförandet av de karakteristiska groparna som gi-
vit namn åt keramiktypen på Högmossen. Studier 
har visat att det relativt snart efter Högmossens 
användningstid skedde ett skifte mot mer ensartad 
förekomst av stora, djupa och cylindriska gropar 
(Stenbäck & Graner 2005:111; Stenbäck 2006; 
Brorsson m.fl. 2007).

Genom att hela ytan har grävts och allt material 
omhändertagits har det varit möjligt att skapa en 

Figur 136. Rekonstruktioner av keramikkkärl från Högmossen (digital bildframställning: Maria Ytterberg).

Figure 136. Reconstructed vessels from Högmossen (digital imaging: Maria Ytterberg).
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bild av hur enskilda kärl förekommer i rummet. 
När det gäller de kärl som omnämns ovan påträf-
fades t.ex. kärl 19 vid stranden sydöst om hydda B 
och kärl 91 i avfallshögen intill samma hydda. Kärl 
75, med horisontell kamornering, framkom i andra 
ändan av lokalen i anslutning till hydda E. Att kär-
len kan relateras till sammanhang är en viktig an-
ledning till att undersöka lokaler med den strategi 
vi använde på Högmossen. Material där kärl ana-
lyseras på detta sätt kan kanske ge nya perspektiv 
på t.ex. den sociala organisationen. Om iakttagelser 
och analyser som kan belysa detta görs inom plat-
serna skapas en av grundpelarna som behövs för att 
försöka förstå deras funktion och plats i det neoli-
tiska samhället (jfr. kap. 4).

När stora delar av kärlen kunnat sättas samman 
har det, som framgått ovan (fig. 131-136), också 
blivit möjligt att rekonstruera kärlens form. Vårt 
urval av kärl ger en generell bild av hur keramiken 
på Högmossen såg ut och hur den förekom i rum-
met. Även om den fulla variabiliteten inte, vare sig 
i avseende på spridning, ornering eller kärlform, 

kan sägas speglas så kan en presentation peka mot 
nya möjligheter att i framtiden göra mer storska-
liga undersökningar där data av detta slag ytterli-
gare kan fördjupa kunskapen om stenåldern. 

För att något djupare intränga i platsen skall 
här lite om kontexterna lyftas fram. Ett perspektiv 
som kan jämföras med diskussionen under rubri-
ken ”keramiken, boplatsen och kontexterna” ned-
an. Resonemangen utgår dock här enbart från de 
kärl som presenterats ovan. För det första kan no-
teras att majoriteten av dessa påträffades i avfalls-
högarna (AH1) i anslutning till respektive hydda. 
Kärl 3 sydost om hydda D (AH2), kärl 4 vid hydda 
E (AH1) och kärl 88 söder om hydda B (AH12) 
(jfr. kap. 8). Två kärl bryter delvis detta mönster 
(kärl 1 och 26) som påträffades båda till stor del 
utanför avfallshögarna (fig. 137). Det är intressant 
att dessa kärl båda finns i anslutning till gravplat-
sen och det ligger nära till hands att det kan vara 
en annan avsikt bakom dessa deponeringar. Dess-
utom avviker de båda kärlen i form och dekor från 
övrig keramik. Det är möjligt att denna keramik 

Figur 137. Rekonstruktionsbild av platsen med några av de hundratals lerkärlen och var på Högmossen de påträffa-
des. Vissa kärl är som synes spridda över stora ytor och andra ligger mer samlade. Kärl 26 är unikt i det att det är spritt 
på båda sidorna av den relativt keramikfattiga yta som visade sig vara gravfältet (digital bildframställning: Maria 
Ytterberg, rekonstruktion och bildmontage: Niclas Björck).

Figure 137. Reconstruction of the site with some of the hundreds of clay vessels and on which part of the site they 
were found. As can be seen, some vessels were scattered over large areas, while others were more collected. Vessel 26 is 
unique in that it was scattered over both sides of the area of relatively sparse amounts of pottery that turned out to be 
the burial ground (digital imaging: Maria Ytterberg, digital reconstruction and image montage: Niclas Björck).
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har haft en funktion i ritualer i detta område. Det 
finns flera andra iakttagelser utöver gravarna som 
gör att denna yta avviker. Detta kan belysas med 
följande exempel från ben och sten. De fåtaliga 
landlevande djur (se kap. 6) som påträffades på 
Högmossen fanns längst i norr respektive i söder 
och inte alls i området kring gravfältet. Älg fanns 
nästan inte alls i benmaterialet. Det fragment som 
påträffades, sannolikt älghorn, framkom dock 
på stranden i höjd med gravfältet. När det gäller 
stenmaterialet kan framhållas den röda ryolit som 
bara fanns i detta område eller t.ex. att den enda 
yxa som påträffades i en anläggning framkom vid 
gravfältet. Flera av dessa avvikelser har i viss mån 
paralleller från andra platser där viss keramik, vis-
sa djurarter eller stentyper verkar ha haft speciell 
betydelse (t.ex. Björck 1998; Nilsson 2006). Som 
konklusion kan sägas att rumsliga och kontextu-
ella aspekter på kärlen indikerar att det finns me-
ningsbärande, tolkningsbara mönster i materialet 
och att en mer omfattande och fördjupad analys 
sannolikt ytterligare skulle kunna belysa vardag 
och ritual på stenåldern. 

Figur 138. Yxformig lerpärla F1657. Stämpelornerad 
lerpärla från området mellan hydda A och B på södra de-
len av lokalen (foto: Bengt Backlund Upplandsmuseet).

Figure 138. Axe shaped clay bead with stamped decor 
(F1657).

Figur 139. Figurin (F4591) från grav (A5953) på 
Högmossen. Notera ansiktets näbbformiga utväxt arte-
fakten har tolkats som fågel eller människofågel. Ett mot-
svarande fynd (infällt i bilden) är känt från Torslunda 
i Tierp men har ingen jämförbar kontext (SHM 21307) 
(foto: Bengt Backlund Upplandsmuseet).

Figure 139. Part of a beak-like figurine (F4591) from 
grave (A5953) compared with a corresponding find from 
Torslunda in Tierp (SHM 21307). The artefact has been 
interpreted as a bird or human bird. A similar artifact 
is known from the site Torslunda but has no recorded 
context beyond site.

Figur 140. Fördelningen av keramik i avfallshögar på 
Högmossen, vikter i gram, antal i stycken skärvor.

Figure 140. Table of waste heaps. The distribution of 
waste heaps at Högmossen, ceramic weight in grams and 
number of fragments.

Avfallshögar

AH Vikt Antal Medelvikt

AH1 27464 17115 1,6

AH2 4831 3598 1,3

AH3 27214 16924 1,6

AH4 22732 13832 1,6

AH5 3197 2244 1,4

AH6 4564 2129 2,1

AH7 8616 6351 1,4

AH8 5453 3674 1,5

AH9 5440 4219 1,3

AH10 10669 7289 1,5

AH11 2830 1880 1,5

AH12 31321 34073 0,9

Summa 154331 113328 1,4
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Figur 141. Den relativa fördelningen av dekorens typ inom avfallshögarna på Högmossen.

Figure 141. Relative distribution of decor type within the waste heaps at Högmossen.
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Figur 142. Den relativa fördelningen av mynningskantdekor inom avfallshögarna på Högmossen.

Figure 142. Relative distribution of rim decor within the waste heaps at Högmossen.
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Figuriner och lerpärlor
Lerpärlor är en relativt vanlig fyndkategori på 
neolitiska kustboplatser och förekommer ofta i 
gravar men har även påträffats på själva boplatsy-
torna (Janzon 1983; Gustavsson 1996:18; Olsson 
& Edenmo 1997:178). En rimlig tolkning är att 
de ingått i den personliga klädedräkten eller ut-
smyckningen. På Högmossen har sammanlagt 
fem pärlor identifierats, samtliga i fragmentariskt 
skick. Det är ett relativt litet antal med tanke på 
fornlämningens och undersökningens omfattning. 
Från platser där bevaringsförhållandena för ben är 
bättre finns dock, rikligt med pärlor i rörben och 
av tänder. Det är sannolikt att lerpärlorna bara 
utgör en beständig och därigenom arkeologiskt 
synlig del av en betydligt mer varierad tradition 
med denna typ av dekorationer. På södra delen av 
lokalen, mellan hydda A och B, påträffades bl.a. 
större delen av en avlång, yxformad lerpärla, or-
nerad med punktvis stämpelintryck (fig. 138). En-
dast en av de övriga fyra lerpärlor som påträffades 
på Högmossen kunde med säkerhet bestämmas 
till form. Denna pärla var rund och sannolikt har 
merparten av de övriga också varit runda. Här kan 
noteras att pärlor påträffades både på den norra 
och på den södra delen av boplatsen. 

På Högmossen hittades även fragment av figuri-
ner, små alster av abstrakt eller föreställande konst. 
De är 13 stycken, anmärkningsvärt nog samtliga 
från den norra delen av boplatsen. Majoriteten av 
dessa kan inte karaktäriseras närmare än att de är 
små fragment av plastiska keramiska föremål, med 
okänt användningsområde. En praktisk förklaring 
är att de delvis kan ha fungerat som förarbeten 
till kärlframställning som test av lerans och mag-
ringens kvalitet, vilket bland annat antagits gälla 
ett älgliknande fragment från Postboda i Tierp 
(Sundström m.fl. 2006:170). På detta sätt skulle 
också små lerrullar kunna förklaras (t.ex. Brorsson 
& Ytterberg 2006:42). Lejonparten av figurinerna 
är fragmentariska och svårbestämda men flertalet 
torde ändå kunna typbestämmas. En av dessa fi-
guriner skall diskuteras lite mer ingående här. Det 
är en figurin som påträffades i graven (A5953) (fig. 
139). I detta fall kan figurinen typbestämmas till 
huvudet av ett fågelliknande djur med en markant 

näbb. Ett liknande fynd finns på den kända Tor-
slundaboplatsen i Tierp och har där tolkats som en 
”människofågel” (Wyszomirska 1984:50f; Seger-
berg 1995:193). Figurinernas funktion kan ha varit 
kopplad till rituella eller religiösa föreställningar, 
vilket indikeras av att dessa ibland finns i rituella 
kontexter (t.ex. Nunez 1986:29ff, 1987; Björck 
1998:56f.). Detta är emellertid inte alltid fallet och 
ofta är spridningen av figuriner lik övriga fynd 
på boplatserna (Janzon 1983; Olsson & Edenmo 
1997:178). Med tanke på kontexten på Högmos-
sen är detta emellertid ytterligare ett belägg för 
att figurinerna främst haft rituell funktion. Det 
ter sig i detta fall inte vågat att anta att den har 
haft en särskild betydelse, antingen personligen för 
den gravlagde eller i samband med ceremonier vid 
gravläggningen (jfr. Björck m.fl. 2005:21).

Keramiken, boplatsen  
och kontexterna 
Vanligen brukar man studera keramik från neo-
litiska boplatser som ett heterogent och svårför-
ståeligt massmaterial. Om man söker rumsliga 
paralleller mellan keramik, så görs det ofta bara 
som generella jämförelser mellan boplatser eller 
möjligen mellan delytor inom dessa. En annan väg 
är kontextuella studier av keramik som påträffats 
i anläggningar, mest för att den ofta är välbevarad 
och kan knytas till synliga strukturer (t.ex. Olsson 
1999; Segerberg 1999; Nilsson 2006).

Även på Högmossen är den keramik som avsikt-
ligt eller oavsiktligt hamnat i olika anläggningar 
välbevarad. Drygt 25 kg eller en tolftedel av all 
keramik påträffades i anläggningar, varav hela 5,5 
kg i en enda kokgrop (A50000). Det är intressant 
att notera att det råder stor variation vad gäller 
keramikens spridning över boplatsen, räknat i an-
tal skärvor och kärlens beskaffenhet, såväl inom 
som mellan olika typer av anläggningskategorier. 
Endast ett par procent av all keramik har hittats 
i hyddorna, vilket är mindre än förväntat utifrån 
den genomsnittliga mängden keramik per yta på 
boplatsen. Det tyder på att hyddorna regelbundet 
städats ur. Den keramik som städats bort från akti-
vitetsytor och bostäder finner vi istället i avfallshö-
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Figur 143. Dekorens relativa fördelning inom avfallshögarna på Högmossen, fördelad på vanlig dekor (ytdekor), 
mynningskantdekor och gropdekor.

Figure 143. Relative distribution of rim decor within the waste heaps at Högmossen, divided into ordinary decor 
(surface decor), rim decor and pitted decor.
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Figur 144. Den relativa fördelningen av dekorens komposition inom avfallshögarna på Högmossen.

Figure 144. Relative distribution of decor composition within the waste heaps at Högmossen.
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garna. Eftersom det finns separata avfallshögar vid 
de bostäder som identifierats ter det sig kunna vara 
en mer fruktbar strategi att jämföra skräphögarna 
som är spridda över boplatsytan. Detta eftersom de 
representerar ett mycket stort och väldokumenterat 
material som lämpar sig väl för jämförande analys 
och gruppering (se Larsson 2007).

På Högmossen har 12 distinkta koncentratio-
ner av keramik, brända ben och sten tolkats som 
avfallshögar (fig. 65, kap. 4, 8). Inte mindre än 
154 kg, det vill säga drygt hälften av all keramik 
på platsen, fanns i dessa (fig. 140). Majoriteten 
av de största skärvorna fanns i avfallshögarna och 
ytterligare fler i avfallshögarnas absoluta närhet. 
Det är ett tydligt bevis för att keramiken depone-
rats medvetet och att man undvikit att trampa i 
avfallshögarna (Larsson 2007). Andra välunder-
sökta material har kunnat visa samma mönster 
med tydliga avfallskoncentrationer på neolitiska 
kustboplatser (Björck manus), t.ex. Äs och Boll-
backen i Västmanland (Löfstrand 1974; Artursson 
1996a, 1996b); Överåda och Häggsta i Söderman-
land (Welinder 1971; Olsson 1996), Vendel 1:1 i 
Uppland (Papmehl-Dufay 1999:15), Fräkenrön-
ningen i Gästrikland (Björck 1998) och Vedmora i 
Hälsingland (Björck & Björck 1999).

Studier av avfallshanteringen på boplatsen har 
visat att keramik deponerades i avfallshögar intill 
hyddorna och att den deponerade keramiken är va-
rierad. Sannolikt avspeglar det serviser av olikstora 
kärl, där kokkärlens begränsade storlek, med en 
diameter på ca 10-20 cm troligen återspeglar den 
gruppstorlek till vilken man lagat sin mat. Med 
tanke på kokkärlens storlek verkar det rimligt att 
det handlar om grupper om 3-6 individer som la-
gat mat i dessa, möjligen familjer (Björck 2007b, 
2007c, manus; Björck & Larsson 2007a, 2007b).

Som framgår av figur 141 finns det uppenbara 
skillnader mellan de olika avfallshögarnas kera-
mikinventarium. Mest tydligt avviker AH 6, med 
en mycket hög andel kamstämpeldekor. Även om 
man jämför dekorens komposition avviker inne-
hållet i AH 6 mest från de övriga. Keramiken i 
AH1 har övervägande yttäckande dekor. Även AH 
12 företer ett udda mönster, med en nästan lika 
stor andel yttäckande dekor. Vanligast är annars en 
mer jämn fördelning av horisontellt ställd dekor, 

yttäckande dekor och rader av oklar typ, men med 
växlande andelar av övriga kompositioner, som i 
fallet med AH 2, 7 och 8. AH 1, 2 och i viss mån 
3 kan grupperas efter likhet, där AH3 avviker från 
de båda andra med en hög andel geometrisk dekor. 
AH 7, 8 och 9 har också vissa likheter, t.ex. höga 
andelar av korsande/kryssdekor, men också tydliga 
olikheter. Även AH 10 och 11 har gemensamma 
drag i dekorens komposition, främst den särskilt 
höga andelen horisontell dekor. Vissa likheter mel-
lan dem och AH 7 finns också i andelen geometrisk 
dekor (fig. 144). Här avviker AH 6 och 12 tydligast 
från alla övriga, medan det är anmärkningsvärt att 
de närliggande AH 3, 4 och 5 har få likheter med 
varandra. Om man åter jämför dekortyper så finns 
vissa likheter igen mellan AH 1 och 2. Här består 
likheten främst i en hög andel stämpeldekor och i 
övrigt liknande andelar av t.ex. kam- och tandstäm-
pel samt dragen dekor. Andra grupperingar kan 
göras mellan AH 1 och 7 (nästan identiska), liksom 
AH 7 och 10 (dragen, stämpel och tandstämpel), 
samt AH 10 och 11 (inristad och stämpel). AH 3, 
4 och 5 är återigen olika till sin sammansättning, 
men även AH 7, 8 och 9 har få likheter.

Något kort ska också sägas om den dekor som 
relativt ofta återfinns på själva mynningsranden. 
Här finns en rik uppsättning i olika utföranden: 
streck (raka, tvära, kryss), nagelintryck, tand- och 
kamstämpel, dubbelintryck, punktintryck och öv-
riga. Mest slående är de stora olikheterna mellan 
avfallshögarna, egentligen finns inga kontexter 
med stora likheter. Möjligen kan man gruppera 
AH 1, 2 och 3 tillsammans, medan övriga står för 
sig själva. En iakttagelse är däremot att man vid en 
jämförelse av andelen mynningskantdekor ser tyd-
liga mönster. Det är kring hydda B (AH 10, 11 och 
12) och hydda D (AH 2, 3 och 4) som mynningarna 
särskilt ofta har fått dekor på mynningen (20-25 % 
mot annars 13-19 %) (fig. 142). Intressant nog finns 
en samvariation mellan hög andel mynningsdekor 
och låg andel gropdekor och vice versa (fig. 143). 
Slutsatsen är att avfallshögarna intill hydda B och 
D i båda dessa avseenden skiljer sig från de övriga.

Sammanfattningsvis finns det kopplingar mellan 
vissa av avfallshögarna, medan andra synbarligen 
har få likheter. En försiktig gruppering visar att 
AH 6 respektive 12 avviker från alla de övriga och 
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även sinsemellan. AH 1 och 2 bildar ett tydligt par, 
liksom även AH 10 och 11. Spännande är också att 
AH 7 och 10 har tydliga likheter, fast de är belägna 
på var sin sida om hydda C, AH 10 bör rimligen 
höra ihop med hydda B. Det är viktigt att poängte-
ra att AH 3, 4 och 5 är distinkt olika, trots att dessa 
kontexter bör höra nära samman med hydda D. Ett 
liknande fenomen kan ses vid hydda C, där AH 7, 8 
och 9 är i viss mån olika, även om skillnaderna inte 
är lika slående som i område D. Man kan också 
notera att inga av koncentrationerna finns i gra-
vområdet eller i strandzonen, utan de hör intimt 
ihop med de identifierade hyddkontexterna (fig. 
65, kap. 4, 8). Vad betyder då detta? Eftersom ke-
ramikmaterialet fördelar sig efter tydliga rumsliga 
mönster, och att de identifierade strukturerna (av-
fallshögarna) har statistiskt säkerställda skillnader 
och likheter kan man sluta sig till att det vi ser är 
spår efter kulturellt betingade handlingsmönster 
(Larsson 2007). Deponeringen har uppenbarligen 
inte skett slumpvis. Men den naturliga följdfrågan 
blir då vad det är som avspeglas i dessa mönster. 
Vi vet säkert att dessa mönster finns men vad som 
döljer sig bakom dem kan säkerligen ges flera olika 
tolkningar. I ljuset av helheten på platser som Hög-
mossen ter det sig rimligt att anta att dessa möns-
ter avspeglar samhällsstrukturen på mikronivån. I 
nuläget finner vi att den enklaste förklaringen till 
samtliga mönster är att platsen brukats av familje-
baserade enheter eller matlag. Tidigare har vi visat 
att kärl av alla storlekar och användningsområden 
hur varit spridda över hela boplatsen. Godsanaly-
serna har visat att det inte föreligger någon korrela-
tion mellan godsets tekniska sammansättning och 
dekor. Skillnaderna mellan dekor är störst inom 
respektive hyddkontexter, såsom hydda C (AH 7, 8 
och 9) och hydda D (AH 3, 4 och 5). Detta mönster 
är inte lika tydligt i fallet hydda B, där AH 10 och 
11 har likheter, men ser man den lilla AH 11 (2,8 
kg) som en satellit till den större AH 10 (10,7 kg) 
är de båda distinkt olika den tredje avfallshögen 
AH 12 (31,3 kg).

Då skärvor sammanfogats till kärl har det visat 
sig att skärvor från enskilda kärl ibland har påträf-
fats långt ifrån varandra, ibland flera tiotals me-
ter. Det är heller inte så att alla kärl har dumpats i 
enskilda avfallshögar. Istället finns flera kärl som 

uppenbarligen städats undan till två eller i vissa 
fall tre olika avfallskontexter. Detta är särskilt tyd-
ligt intill hydda D, där keramik från samma kärl 
påträffas i flera av AH 2, 3, 4 och 5. Dessa avfalls-
högar ligger både utanför öppningen till hyddan 
och på fram- respektive baksidan. Ett exempel på 
ett sådant är kärl 44. En annan iakttagelse som 
gjorts vid detta arbete är att skärvor från kärl 
26 (fig. 134) påträffades med upp till tio meters 
spridning, inom område C och D, noterbart nog 
inte inom det mellanliggande gravområdet. Är 
det så att trasig keramik medvetet rensats undan 
från gravområdet, och städats ut till respektive 
boplatsytor åt söder och norr? Skärvor från det 
avvikande kärl 1 (fig. 131) påträffades upp till sex 
meter från varandra (fig. 137), spritt inom ett litet 
område på den norra delen av gravfältet. Kärlet 
har deponerats bara 5-10 meter från gravarna och 
här kan man ana ett djupare kulturellt syfte än ren 
avfallshantering. Att keramiken inte hör till någon 
av avfallshögarna och att det deponerats väl sam-
lat i anslutning till gravfältsytan antyder att det 
kan vara resultatet av en enskild handling, att det 
därmed placerats avsiktligt där det påträffades. En 
tolkning som skulle förklara att kärlet inte städats 
bort, såsom verkar ha varit brukligt. Ett scenario 
är att det krossats, kanske som ett offer i samband 
med en ceremoni.

Dessa depositioner kan knappast vara en slump, 
utan representerar avstädning och urstädningar av 
aktivitetsytor eller hyddor, där olika typer av tillvä-
gagångssätt valts vid olika tillfällen. Både medvet-
na och omedvetna handlingar har påverkat depo-
neringen. Praktiska hänsyn, ”den enklaste vägen”, 
ligger sannolikt bakom, men också kulturspecifika 
”regler” kring avfallshantering (Larsson 2007). 

Studier av keramiken visar att boplatsen har 
en rumslig uppdelning där matlagning, förtäring 
och viss produktion kan knytas till hyddorna. In-
vånarna i de stora hyddorna B och D har använt 
sig av olika ”materiella signaler”. Dessa signaler 
har bestått av en varierande uppsättning dekor. 
Även spridningen av den exklusiva fyndkategorin 
figuriner pekar på olikheter. Kärl som tillhört hus-
hållet/hyddan verkar också ha dekorerats i högre 
utsträckning än kärl som kan knytas till en annan 
aktivitet. Dessa mönster ger oss en möjlighet att 



242 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

komma närmare de förhistoriska människornas 
vardag och värderingar (Larsson 2007). Det ter sig 
rimligt att det är samma uppdelning som redan i 
ett tidigt skede noterades i platsens tudelning, det 
norra respektive det södra boplatsområdet.

Gravkeramiken  
– finns den och hur ser den i så fall ut? 
Högmossen låg utsträckt längs stranden i nord-
sydlig riktning. Centralt på boplatsen påträffades 
ett avgränsat, relativt fyndfattigt, område med fyra 
gravar. Att det skulle vara en slump att fyra gravar 
råkat hamna i ett avvikande område kan med stor 
säkerhet avfärdas. Av detta följer att det är män-
niskornas handlingar som har resulterat i att grav-
fältet avviker från andra delar av boplatsen och att 
detta sannolikt är en avspegling av en medveten 
organisation av rummet. Om handlingar av olika 
slag skett inom skilda delar av platsen och det är 
dessa som resulterat i skillnaderna ligger det nära 
till hands att anta att de föremål vi finner inom 
gravområdet, och allra helst bara där, möjligen kan 
ge en inblick i tro och ritual. Förutom viss keramik 
gäller detta vid Högmossen exempelvis även vissa 
stenmaterial (röd ryolit), fågelfigurinen i graven 
och t.ex. det älghorn som påträffades vid stran-
den. Nämnda artefakter förekommer exklusivt i 
anslutning till gravfältet. Kärlen i detta område 
kan ha haft allehanda funktioner. Om de påträf-
fas i graven kan de ha fungerat som förvaringskärl 
för mat eller dryck eller som ett föremål som var 
tänkt att användas i livet efter döden. Man kan 
även tänka sig att keramiken, förutom eventuell 
inblandning av boplatsmaterial, deponerats se-
kundärt i gravarna som ett led i svårligen rekon-
struerbara begravningsceremonier (jfr. Andersson 
2004:6ff.). Kärl som finns i detta område kan också 
ha fungerat som t.ex. offergåvor och detta kan i så 
fall iakttas genom en avvikande deponeringskon-
text. Den keramik som framkom i gravarna kan 
kanske användas som ett instrument för att belysa 
gravläggningen, vissa bakomliggande tankar kring 
livet och döden, men även keramikens roll i oli-
ka sociala kontexter (jfr. Janzon 1974; Lindholm 
2003:61ff; Björck, M. m.fl. 2005).

Från tre av gravarna framkom det enbart små 

fragment med en medelvikt på cirka 1 g. Det to-
tala antalet fragment i dessa tre gravar uppgick 
till drygt 100. Fragmenteringsgraden har gjort det 
näst intill omöjligt att studera kärlformer och de-
korer i de tre gravarna. Därför är det svårt att göra 
några tillförlitliga tolkningar, men keramiken fö-
refaller ha varit magrad på samma sätt som de öv-
riga kärlen från Högmossen. Fragmenteringsgra-
den och keramikens vardagliga karaktär antyder 
att man möjligen ska tolka keramiken som oav-
siktligt deponerad i dessa gravar, i samband med 
grävningen. Detta skulle kunna ske genom att gra-
varna fyllts igen med material från boplatslagret.

I en av gravarna (A5953) framkom emellertid mer 
välbevarad keramik. Ett av kärlen i graven hade or-
nerats med gropar och kamintryck, ett annat med 
dragna linjer, ett tredje med stämpelintryck medan 
ett fjärde försetts med inristade linjer i vertikala ra-
der. Ytterligare kärl med ovan nämnda dekorer kan 
ha förekommit. I graven förekom även skärvor utan 
dekor. Mest iögonfallande är emellertid den figurin 
som i analogi med liknande fynd på andra platser 
kan tolkas som en fågelavbildning med näbb, kan-
ske en totem? (fig.139) (Segerberg 1995).

Godsanalyser har utförts på fragment från tre 
kärl som påträffades i grav A5953. Analysen visade 
att ett kärl tillverkats av en naturligt magrad grov-
lera, medan de båda andra kärlen var framställda 
av finleror som finmagrats med krossad granit. 

Med hänsyn till att skärvmaterialet från gra-
varna delvis var mycket fragmenterat har det varit 
komplicerat att göra några tillförlitliga tolkningar 
kring kärlformen. Skärvtjockleken antyder emel-
lertid att det rör sig om normalstora kärl, det vill 
säga av samma storlek som boplatskeramiken. Den 
dekorerade keramiken från grav A5953 är även den 
likartad med keramiken från boplatsen. Samman-
fattningsvis kan man konstatera att gravarnas kärl 
framställdes utifrån samma metoder och i samma 
storlekar som den övriga keramiken. Man fram-
ställde därmed inte gravkärl i något speciellt gods 
eller med avvikande ornering. 

Vem var keramikern?

En central person bakom alla de skärvor vi finner 
är givetvis den som en gång framställde kärlen. Vi 
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vet inte mycket om denna person, utan den arkeo-
logiska vetenskapen använder sig av avancerade 
gissningar och tolkningar. Den kanske vanligaste 
källan för dessa hypoteser har oftast hämtats från 
etnografiska paralleller i t.ex. Afrika eller Sydame-
rika (t.ex. Arnold 1993). Man kan konstatera att i 
dessa miljöer är det oftast kvinnan som framställ-
de keramik för husbehov, men detta har på inga 
sätt varit allenarådande. Man har också laborerat 
med hypoteser kring att keramiktraditionen un-
der neolitikum speglar ett samhälle där kvinnan 
vid giftermål flyttar till mannens eller om mannen 
flyttar till kvinnans bostadsort (patrilokalitet res-
pektive matrilokalitet). Det skulle, om man antar 
att kvinnan tillverkade keramiken, givetvis få kon-
sekvenser för keramikens utformning, då traditio-
nen antagligen lärts in från unga år och då t.ex. 
från mor till dotter (jfr. Hallgren 1996, 1998). Men 
varje samhälle lever efter sina normer, och det är 
alltför enkelt att dra slutsatsen att det var kvinnor 
som framställde keramiken på Högmossen. En 
studie av fingeravtryck på neolitisk keramik har 
nyligen visat att det även kan ha varit barn och 
ungdomar som tillverkade keramiken (Jägerbrand 
m.fl. 2006). Det ter sig åtminstone sannolikt att 
även dessa grupper kan ha deltagit i aktiviteter av 
detta slag. Detta i synnerhet om hantverket, som 
antyddes ovan, lärdes in från unga år.

Man kan konstatera att kärlen från Högmos-
sen var framställda efter gamla metoder som ke-
ramikerna sannolikt lärt från äldre släktingar. Det 
är därför som vi ser ett förhållandevis homogent 
keramikhantverk under större delen av tidig- och 
mellanneolitikum. Däremot ändrades framför allt 
dekoren med tiden, vilket tyder på att samhället 
delvis utvecklade nya normer, eller någon annan 
typ av estetisk grund att stå på.

I flera studerade samhällen har man kunnat kon-
statera en viss grad av specialisering, i det att en 
familj hade en keramiker som framställde kärl åt 
sin grupp. Det är troligt att det även kan ha varit 
så på Högmossen, men det är viktigt att notera att 
dessa keramiker framställde mycket likartad kera-
mik. Man kan i dagsläget inte urskilja någon en-
skild keramiker ur det stora keramikmaterialet. Att 
identifiera sådana kräver en fördjupad analys som 
inte rymdes inom ramarna för Högmossenprojek-

tet. Materialet finns emellertid kvar och för fram-
tida forskning finns goda möjligheter att försöka 
analysera materialet utifrån sådana perspektiv. 

Vilken ålder har 
Högmossenkeramiken? 
Av tradition har man använt tre olika variabler för 
att datera den neolitiska keramiken i östra Mellan-
sverige, nämligen dekor, gods och kärlform. Som 
nämnts i inledningen har olika system utarbetats 
för att studera keramiken, där framför allt deko-
ren har varit föremål för analys och diskussion. 
Kortfattat kan man beskriva förändringen i den 
gropkeramiska kulturen som att man gick från fast 
till poröst gods, från kärl med gropar till kärl med 
färre eller ibland helt utan gropar. Vissa ornament, 
kamstämpel, vargtand, rörbensintryck, snördekor 
och t.ex. fiskbensmönster verkar bli vanligare mot 
slutet av perioden. Andra ornament såsom t.ex. 
tvärsnoddsdekor är däremot vanligare under ett 
äldre skede och minskar i betydelse till förmån för 
nämnda motiv. Gropar och fast gods tillhörde den 
tidigare fasen, medan poröst gods tillsammans med 
kam- och fiskbensornering var ett sent inslag.

Väljer man att placera in Högmossen i denna ge-
nerella bild kan man först och främst konstatera 
att poröst (porigt) gods mer eller mindre saknas. 
Endast 44 små fragment har klassificerats som po-
rösa, motsvarande 0,2 promille av hela materialet. 
Utgår man från Axel Bagges Fagervikskronologi 
finns störst likheter med Fagervik II, bl.a. i den 
höga andelen kryssdekor och geometrisk dekor, 
det fasta godset och kärlformen samt förekomsten 
av raka mynningar (Bagge 1951). Försök har gjorts 
att sammanställa 14C-analyser på typologiskt date-
rad keramik (s.k. matskorpedateringar) och utifrån 
detta erhålla absoluta dateringar av Fagervikskede-
na (Edenmo m.fl. 1997: fig. 5:33; Segerberg 1999; 
Granath Zillén 2003:15f.). Fagervik I dateras där 
till mellan 3890-3110 f.Kr. medan Fagervik II da-
teras till 3620-2610 f.Kr. Det finns många felkällor 
både i avseende på dateringarna och när det gäller 
de typologiska bedömningarna i denna typ av sys-
tem. Det kan när det gäller 14C röra sig om eventu-
ella föroreningar och reservoareffekt. Typologisk 
datering av enskilda skärvor är samtidigt vansklig 
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då regionala variationer förekommer och mate-
rial även från samlade kontexter kan variera stort 
(Papmehl-Dufay 2006:62; Ytterberg 2007).

Genom omfattande inventeringar, avgräns-
ningar och inmätningar av hundratals neolitis-
ka kustboplatser har mönster påvisats rörande 
de neolitiska kustboplatsernas nivå över havet 
(Björck 1998:15, 2003:27f.). Efterhand som bilden 
klarnat har dessa mönster visat sig vara en lämp-
lig grund för en ny, regionalt förankrad, kronologi 
och grunddragen i en sådan har presenterats i ett 
antal arbeten (Björck 2003, 2004, 2007c). Utgår 
man från de fem, i detta system definierade, hori-
sonterna ligger Högmossen utifrån 14C-datering-
ar, höjdnivå och typologi på gränsen mellan hori-
sont 2 och 3. Keramiken under horisont 2 utmärks 
av ett fast gods i kalkfri finlera, magrad med en 
normal andel och grovlek av krossad granit, klock-
formad kärlprofil (S-svängd) med rund eller flat 
botten och utåtböjd mynning. Kärlen är genomgå-
ende ornerade, ofta med dekor bestående av olika 
krysskrafferingar, vinklar i sicksackband, vertikala 
geometriska kompositioner såsom stegar, romber, 
parallella linjer, vinklar etc. Yttäckande släpande 
kam- eller pinnintryck är vanligt (furchenstich). 

Den tidiga horisont 3-keramiken är övervägande 
i ett fast gods av kalkfri finlera med magring av 
granit i normala andelar. Enstaka förekomster 
av grövre, naturligt magrad lera eller finlera med 
andra magringsmedel, som krossade ben, finns. 
Kärlformen är ännu i början av horisont 3 lik den 
form som är förhärskande under horisont 2. An-
delen dekorerad keramik, eller mängden dekor på 
kärlen, ökar gradvis under horisont 3. Detsamma 
gäller kärlväggsgroparna, som också får sitt typis-
ka ”gropkeramiska” utseende i början av horisont 
3. Dekoren har i början av horisont 3 huvudsak-
ligen samma utseende som under föregående pe-
riod, men där finns skillnader. Bl.a. fördubblas an-
delen grankvistdekor, medan andelen furchenstich 
halveras. Dekor med kam ökar också markant. Att 
den allmänna bilden av keramikens utveckling är 
en grov förenkling av ett betydligt mer komplice-
rat förlopp framgår i en ny studie över den öst-
svenska keramiken där detta kronologiska system 
med gott resultat applicerats på keramiktypologi 
(Ytterberg 2007:370ff.). Sammanfattningsvis kan 
dock konstareas att Högmossen är en god repre-
sentant för brytningsskedet mellan horisont 2 och 
3, ca 3500 —3400 f.Kr.

Boplats Landskap Antal 14C BP medel BC intervall Horisont

Bålmyren Uppland 5 4697 3630-3370 2

Postboda skjutbanan Uppland 1 4525 3370-3080 2

Sofiedal 11 Gästrikland 1 4345 3100-2880 2

Högmossen Uppland 6 4598 3500-3340 2-3

Sotmyra Uppland 7 4374 3100-2900 2-3

Snåret Uppland 2 4583 3500-3190 3

Västra Mårtsbo Gästrikland 1 4515 3500-2900 3

Dalkvarnsbäcken/Gia Hälsingland 2 4512 3370-3020 3

Postboda 2 Uppland 9 4589 3490-3340 3

Prästholmarna 2 Gästrikland 1 4535 3550-2900 3

Vadbron II Uppland 4 4485 3350-3020 3

Södra Mårtsbo Gästrikland 3 4459 3350-2940 3

Figur 145. Dateringar av samtida boplatser i södra Norrland och Uppland. Dateringar anges som medelvärden 
samt intervall för 14C-dateringar samt horisont. I förekommande fall har flera 14C-dateringar kombinationsdaterats så 
att snävare intervall åstadkommits.

Figure 145. Dated contemporary settlements in southern Norrland and Uppland. Datings given as mean values 
BP, intervals BC and horizon.
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Ett flertal 14C-analyser har utförts på material 
från Högmossen. De radiometriska dateringarna 
finns i intervallet (4700-4550 f.Kr, och med hän-
syn till provens egenålder och andra faktorer har 
Högmossen tolkats vara i bruk mellan) ca 3500 och 
3340 f.Kr. (se fig. 64-66). Utifrån keramiken och 
dess kontext kan också något antydas om platsens 
användningstid. Att man strukturerat sin plats och 
anlagt gravar tyder på att man vistats på platsen en 
längre tid, troligen minst en generation. Ingenting 
i keramiken motsäger detta, även om distinkta faser 
inte kan urskiljas. Det rör sig i detta fall snarare om 
en längre tids kontinuerlig tillverkning, användning 
och kassering på platsen. Keramiken och övrigt 
avfall har inte bildat några mäktigare kulturlager, 
utan samlar sig främst i distinkta avfallshögar. En 
grundorganisation som verkar ha varit giltig under 
hela den period man levde vid Högmossen.

Om både keramikens utseende (typologi), fynd-
mängden och topografin i relation till strandför-
skjutningen vägs in ter det sig rimligt att Hög-
mossen kan ha brukats i 100 år eller däromkring. 
Antagandet ter sig rimligt även bedömt utifrån 
14C-dateringarna och slutsatser utifrån de kontex-
tuella studierna på Högmossen. Den ursprungliga 
mängden keramik på Högmossen kan rimligen ha 
uppgått till minst 500-1000 kärl, med en årlig för-
brukning av 5-10 stycken. Jämför man med andra 
välundersökta material i regionen, Bollbacken och 
Äs i Västmanland, Vedmora i Hälsingland, Frä-
kenrönningen i Gästrikland och Snåret i Uppland 
har beräkningar av brukningstid gjorts på flera 
olika sätt. Vid de förra har man bl.a. utifrån mäng-
den keramik beräknat användningstiden för Boll-
backen till 2-4 generationer (ca 60-120 år) och för 
Äs till ca 250 år. Vid Fräkenrönningen beräknades 
brukningstiden utifrån mängden keramik vara ca 
200 år. När det gäller Vedmora och Snåret bedöm-
des det vara rimligt med en brukningstid som är 
en tiondel av nämnda, d.v.s. kanske omkring 20 
år (Löfstrand 1974; Artursson m.fl. 1996c; Björck 
1998; Björck & Björck 1999; Björck & Larsson 
2007a). På alla platser ter sig bedömningarna av 
brukningstid rimliga i relation till resultaten från 
14C dateringar. 

Keramiken i ett större  
geografiskt perspektiv 

Eftersom boplatsen vid Högmossen med säkerhet 
kan dateras till i århundradena kring 3400 f.Kr. ska 
den här kort jämföras med samtida boplatser. Ofta 
görs jämförelser mellan boplatser inom hela det 
neolitiska intervallet, mest för att det har saknats 
goda samtida paralleller, med den konsekvensen 
att man erhåller en bekräftelse på att typologisk 
förändring är en realitet och i bästa fall kanske lite 
mer detaljer till den typologiska serien. Om sam-
tida material jämförs kan dessa fördjupa förstå-
elsen för dels variationen i samtida material dels 
en variation som kan spegla t.ex. olika grupper, 
lokala eller regionala skillnader i tradition. En ny 
kunskap som kan komplettera, förbättra och om 
inte annat kanske belysa typologins begränsning-
ar. De senaste 10-15 årens intensiva arkeologiska 
undersökningar och inventeringar i regionen har 
medfört att vi för första gången har ett riktigt bra 
jämförelsematerial att tillgå även lokalt (Björck 
2003; Ytterberg 2007).

Högmossen har jämförts med 11 andra samtida 
material i Uppland och södra Norrland. Med sam-
tidighet avses här överlappande 14C-dateringar, 
om möjligt med så snäva intervall som möjligt 
genom s.k. kombinationsdateringar (fig. 145). Det 
studerade intervallet omfattar ca 3600-3200 f.Kr.

Främst har dekoren studerats på de undersökta 
boplatserna (fig.146). Eftersom Högmossen befin-
ner sig i början av ett skifte, som under horisont 3 
resulterar i att såväl teknologi som utseende (kärl-
form och dekor) förändras, är det spännande att se 
om rottrådarna till denna förändring kan spåras i 
det presenterade materialet. Typiskt är att Högmos-
sen i likhet med de tidigaste boplatserna, Bålmyren, 
Postboda skjutbanan och Sotmyra, har en mycket 
låg andel släpdekor (Furchenstich) och våglinjer. 
Högmossen skiljer sig från dessa platser med en 
mycket hög andel kryss- eller korsande dekor. När-
maste parallell utgör i det avseendet den senare 
boplatsen Vadbron II. Högmossen har också klara 
likheter med Bålmyren och Postboda skjutbana vad 
gäller andelen kamstämpelornerade kärl samt med 
Sotmyra och Snåret vad gäller främst grunda dragna 
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linjer, men likheten gäller även den låga förekom-
sten av rörben och tvärsnodd. Ytterligare berörings-
punkter med Vadbron II är linjedekor, prickdekor, 
rörben och tvärsnodd. Enstaka beröringspunk-
ter med andra platser finns i dekoren, men det är 
tydligt att man kan samgruppera Högmossen med 
främst Sotmyra, samt därefter i fallande ordning 
av likhet med Vadbron II och Bålmyren/Postboda 
skjutbanan. För några boplatser är antingen under-
laget vagt eller också är platserna av för olika karak-
tär för att en jämförelse ska falla väl ut. Snåret som 
är ungefär samtida, om än möjligen något yngre, är 
ett exempel. Det finns som nämnts paralleller med 
Högmossen, men mängden keramik och sannolikt 
därmed den tid platserna brukats skiljer stort. På 
Snåret finns dessutom inblandning av yngre neoli-
tiska material, samt bronsålder och järnålder som 
försvårar jämförelsen (Björck & Larsson 2007a).

Kärlformen är också i stort sett intakt under den 
studerade perioden, och domineras på alla platser av 
det s-formiga bukiga kärlet med utåtböjd mynning 
på alla platser. På Bålmyren och Postboda skjutbana 
finns indikationer på en markerad trattbägarprofil, 
medan flera av platserna i likhet med Högmossen 
också har en rakare kärlprofil. Bottenformerna är 

överlag runda, men flata bottnar är också vanliga. 
Någon gång under perioden uppträder de spetsiga 
kärlbottnarna, faktiskt tidigast på Högmossen i de 
studerade materialen med enstaka förekomster, för 
att sedan dyka upp allt oftare.

Vad gäller det poriga godsets uppträdande är 
det helt frånvarande fram till strax efter ca 3300 
f.Kr. i de studerade materialen. Sedan dyker det 
upp enstaka procentandelar av porigt gods, men 
det fasta godset överväger ännu stort. Godsana-
lyser från samtida material längs E4:an har visat 
att mer eller mindre samma typ av gods återfinns 
i keramiken. Det vanligaste godset utgjordes av en 
fin lera som magrats med 15-20 % krossad granit. 
Vissa avvikelser finns, men dessa har inte varit 
möjliga att relatera till form, dekor, funktion eller 
till geografiskt ursprung.

Vad dessa likheter och skillnader betyder är svårt 
att ge ett rakt svar på. Likheter kan bero på tids-
bundna kulturella konventioner, ett slags mode, 
men också på nära kontakter mellan grupper 
(Hallgren 1996, 1998; Björck 2003). Vad studien 
har visat är ändå att det är möjligt att gruppera 
välundersökta material mellan och inom boplatser 
för att få kulturhistoriskt intressant information.
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Sotmyra 2_3 15 9 15 1 3 2 4 1

Snåret 3 28 12 ? 3 49 1

Dalkvarnsbäcken/Gia 3 x x

Postboda 2 3 16 11 36 2

Prästholmarna 2 3 x x x

Södra Mårtsbo 3 22 22 x 9 x x 46

Vabbron II 3 8 13 8 x 4 2 1 2

Västra Mårtsbo 3 (x) x x x (x) (x) (x) 19 (x)

Horisont 2 (Ytterberg 2007) 2 5 6 13 0 2 25 16 1 1 17 5

Horisont 3 (Ytterberg 2007) 3 3 12 9 0 6 24 15 4 1 16 2
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Keramiken, dess funktion  
och betydelse?
Utifrån kärlform och kärlgods har man länge för-
sökt att förstå vilka funktioner keramikkärlen en 
gång haft. Man har till exempel antagit att kärl 
med runda spetsiga bottnar är lätta att ställa i sand 
och därför fördelaktiga i den miljö kustboplatser-
na ofta ligger. Kärl med denna form kunde också 
placeras mellan stenar i en härd och fungera som 
kokkärl. Kärl med utåtböjd mynning har antagits 
vara lämpliga för förvaring, där man som lock för-
slagsvis kunde spänna ett skinn över mynningen. 
Kärlgods kan användas som indikator för funktio-
nen, där exempelvis fint magrade eller naturligt 

magrade gods var mindre lämpliga för upphett-
ning. De fint eller naturligt magrade kärlen kunde 
istället användas som serverings- eller förvarings-
kärl och grovt magrade kärl kan ofta ha fungerat 
som t.ex. kokkärl.

Neolitiska kustboplatser, av det slag som Hög-
mossen är ett gott exempel på, är i avseende på 
mängden och frekvensen av keramik unika i Nor-
dens förhistoria. Att ställa frågor kring hur och 
till vad man brukade all denna keramik blir där-
för naturligt för nästan alla som ställs inför denna 
typ av lämning. Funktionen på dessa kärl är också 
viktigt för att fördjupa våra tolkningar kring hur 
platser av detta slag fungerat. Inom ramen för E4-
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Bålmyren 7 2 4

Postboda skjutbanan 12 4

Sofiedal 11 (x) x

Högmossen - 28 1 3 12 55 14 0 15 1

Sotmyra 39 3 1 19 4 1

Snåret 1 6 6 12 2

Dalkvarnsbäcken/Gia x (x) x x x

Postboda 2 7 16 6

Prästholmarna 2

Södra Mårtsbo (x) x x x 22 x 7

Vadbron II 38 31 4

Västra Mårtsbo x (x) x x (x) (x) (x) (x)

Horisont 2 (Ytterberg 2007) 0 8 2 21 5 33 14 0 17 7

Horisont 3 (Ytterberg 2007) 1 7 11 12 11 28 14 1 15 7

x = förekomst (ej kvantifierad)
(x) = någon förekomst (ej kvantifierad)

Figur 146. Jämförelse mellan dekorförekomst för samtida boplatser ca 3600-3200 f.Kr. Den vänstra tabellen visar 
dekorelement medan den högra tabellen visar dekorkompositioner. Förekomst anges med %-värde räknat på viktan-
del keramik per plats, alternativ ej kvantifierad förekomst/icke förekomst. Underst (kursivt) i varje tabell finns som 
jämförelse medelvärden för samtliga boplatser i regionen per aktuell horisont (Ytterberg 2007:370). 

Figure 146. Comparison between decors for contemporary settlements c. 3600 – 3200 BC. The top table shows decor 
elements while bottom table shows decor composition. Occurrence is shown as percentage of weight per site, or as non-
quantified occurrence/non-occurrence. At the bottom of each table (italicized) is the mean value for all settlements in 
the region per horizon in question.
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projektet har ett stort antal neolitiska kustboplat-
ser undersökts. Platserna hör till olika delar av den 
1700 år långa period som präglas av kustboplatser 
och kan därför brukas för att se företeelsen även 
i ett långtidsperspektiv. Glädjen, Högmossen, 
Bålmyren, Snåret, Postboda 1, 2 och Skjutbanan 
karaktäriseras alla av fast gropornerad keramik. 
Brännpussen, Fembäcke och Djurstugan är yngre 
och präglas istället av porigt gods. Keramiken är 
på samtliga platser varierad både när det gäller 
ornamentik och kärlens storlek. Mynningsdia-
metern på kärlen varierar mellan 2 till 44 cm och 
på samtliga platser finns kärl i storleksintervallet 
16–25 cm (se fig. 126, 147). Det är också inom det-
ta spann, som den stora majoriteten av kärlen på 
platserna återfinns. På en tidigare undersökt plats 
uppmärksammades att det huvudsakligen var i 
kärl av denna storlek som fastbrända matskorpor 
fanns (Björck 1998:41). Ett förhållande som tolka-
des som att det är främst i detta intervall man hit-
tar kokkärl. En hypotes som behöver testas, detta 
inte minst i ljuset av att kustboplatser ibland tol-
kats som rena begravningsplatser (t.ex. Carlsson 
1998; Gill 2003).

Under de senaste åren har fettsyreanalyser av 
keramik börjat tillämpas inom arkeologin. Analy-
serna syftar till att bestämma vilka fetter (lipider) 
som avsatts i kärlen, och därmed påvisa om kär-
len använts t.ex. för mjölk, vegetabilier, animaliska 

landprodukter eller om ursprunget varit marint. 
Dessutom kan analysen påvisa om kärlen upphet-
tats eller inte (Isaksson 2000). Detta gör att en dis-
kussion kring kärlens funktion, t.ex. huruvida de 
använts vid servering, förvaring eller fungerat som 
kokkärl kan föras från en helt ny grund (se fig. 147 
Lipider se även Isaksson 2006). Denna metod gör 
att det blivit möjligt att testa nämnda hypotes och i 
allt väsentligt också besvara den fråga som inledde 
detta avsnitt.

Vid Högmossen utfördes lipidanalyser på 16 
kärl av olika storlekar. Kärlen har haft olika dekor 
och har påträffats på skilda delar av boplatsen (se 
t.ex. fig. 147; bil. 8). Kärl av olika storlekar valdes 
medvetet i avsikt att skapa en bild av huruvida oli-
ka storlekar på kärl svarar mot olika funktioner i 
användningen. Mynningsdiametern på kärlen från 
Högmossen varierade mellan 8 och 41 cm. Med 
reservation för att en viss variation sannolikt före-
kommit finns ändå ofta en relation mellan kärlens 
mynningsdiameter och höjd. Denna kan uttryckas 
som att kärlens höjd är ungefär 1,5 x diametern vid 
mynningen och därmed kan vi också få en uppfatt-
ning om vilka volymer kärlen kan ha rymt.

Av de analyserade kärlen från Högmossen har 
spår efter lipider kunnat beläggas i 14 stycken och 
endast två saknar spår. Det är två av de största kär-
len som helt saknar spår av lipider. Detta antyder 
att de allra största kärlen ofta har haft en specifik 

Lokal Lipider Mynningsdiameter

Glädjen Vegetabilier 10–38 cm

Högmossen Fiskmarin och vegetabilier 2–44 cm

Bålmyren - 16–35 cm

Snåret Fiskmarin och vegetabilier 8–29 cm

Postboda 1 Idisslare och vegetabilier 10–35 cm

Postboda 2 Terrestrisk, idisslare, fiskmarin och 
vegetabilier

15–35 cm

Postboda Skjutbanan Idisslare, fiskmarin och vegetabilier 10–35 cm

Brännpussen Marin och vegetabilier 5–35 cm

Fembäcke Fiskmarin och vegetabilier 12–35 cm

Djurstugan Terrest?, fisk och vegetabilier 15–25 cm

Figur 147. Resultaten av lipidanalyserna på keramik från boplatserna längs E4.

Figure 147. The results from the lipid residue analysis on ceramics from the sites along the new E4.
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funktion där spår av lipider inte avsatts. Sannolikt 
kan dessa ha använts som vattenbehållare eller be-
hållare för torra varor. Just keramik är synnerligen 
lämpligt för vatten, eftersom godset gör att det 
sker en avdunstning på utsidan och vattnet kan 
hållas svalare än sin omgivning.

En majoritet av kärlen (12 st) innehåller spår av 
vegetabilier. Vegetabilierna förekommer dels för sig 
själv men också i kombination med andra spår. En-
dast två kärl har fisk och marint kött utan spår av 
vegetabilier. Sex av kärlen har upphettats och i fem 
av dessa, alla med en mynningsdiameter på 10-16 
cm, är det vegetabilier i kombination med fisk eller 
marint kött. I det sista kärlet med en mynningsdia-
meter på 20 cm är det enbart fisk eller annat marint 
material som kokats. Kokkärlen på Högmossen kan 
därmed alla konstateras ha haft en mynningsdia-
meter i intervallet 10-20 cm. Ett förhållande som 
antyder att det främst är en grupp med mellanstora 
kärl som fungerat som kokkärl vid tillagning av 
mat (jfr. Björck 1998:40f.). En relativt stor andel av 
kärlen (7 st) har enbart spår efter vegetabilier. Des-
sa kärl har mynningsdiametrar från 8-35 cm och 
verkar således förekomma i alla storlekar. En giss-
ning är att dessa kärl skulle kunna ha haft flera olika 
funktioner som rör servering och t.ex. lagring. De 
mindre skulle t.ex. kunna vara husgeråd och större 
kan ha fungerat som lagringskärl.

Lipidanalysen visar att de viktigaste födoämnena 
hämtades från havet samt insamlades eller skörda-
des vid stranden eller på land (jfr. Björck & Larsson 
2007b). Det marina köttet har i mycket hög grad 
kombinerats med vegetabilier (se kap. 6). Kerami-
ken uppvisar dock inga spår av terrestriska anima-
liska produkter. Med tanke på den rika fauna som 
fanns kring Högmossen för 5500 år sedan och att 
den osteologiska studien har visat att landlevande 
vilt i viss mån jagades, är det ändå möjligt att man 
har haft terrestriska animaliska produkter i vissa av 
kärlen, även om det inte framgått av lipidanalysen. 
Det är möjligt att denna typ av vilt är underrepre-
senterat därför att det tillagats på andra vis, t.ex. helt 
utan kärl i kokgropar inslagna i blad, grillats över 
öppen eld eller tillagats i andra typer av kärl, t.ex. 
skinnpåsar eller trätråg. Benmaterialet visar emel-
lertid att mängden hur som helst har varit liten.

Resultaten från Högmossen visar att kärlen haft 

flera olika funktioner och att en variabel av rele-
vans är storleken på kärlen. Kärl utan spår av lipi-
der finns endast bland de största. Kärl med höga 
halter av lipider (fisk, marint kött och vegetabi-
lier) och spår av kokning finns i storleksintervallet 
10–20 cm i diameter. I kärl med en mynningsdia-
meter under 10 cm finns spår av lipider, men inte 
av kokning. Detta kan tolkas som att de största 
kärlen har fungerat som vatten- eller förvarings-
kärl, medan de med något mindre mynningsdia-
meter fungerat som kokkärl. De minsta kärlen kan 
antas ofta ha haft funktioner som t.ex. matservis.

Om man med resultaten från Högmossen som 
referensram ser på samtliga boplatser som under-
sökts inom ramen för E4-projektet verkar en lik-
artad uppsättning kärl finnas på alla kustboplat-
serna (fig. 147). Detta förhållande indikerar starkt 
att iakttagelser och slutsatser från storskaligt 
undersökta platser som Högmossen bör kunna 
appliceras på många av kustboplatserna (Björck 
& Larsson 2007b). Liknande resultat har, som 
berörts ovan, också erhållits vid andra storskaliga 
undersökningar och får därför anses vara väl be-
lagda (t.ex. Artursson 1996a, b, c; Björck 1998; 
Segerberg 1999). Tolkningar av kustboplatsernas 
funktion måste rimligen förklara denna varierade 
kärlanvändning och integrera även andra tenden-
ser som framträder i t.ex. benmaterial, stenredskap 
och t.ex. konstruktioner (se kap. 5, 6 och 8).

Kärlanvändningen är typisk för regionen och ka-
rakteriseras av en stor diversitet (bil. 8). Lipidana-
lysen kunde inte visa på några skillnader i kärlan-
vändning mellan boplatsens olika delar. Samma 
kärltyper, kärlstorlekar och kärlanvändning ver-
kar finnas i alla avfallshögar. Flertalet av de medel-
stora kärlen har sannolikt använts som kokkärl för 
vegetabilier och marint material, medan de största 
kan ha varit behållare för vatten. De olika vari-
ablerna för kärlstorlekarna stödjer resultatet av 
lipidanalysen. De två största kärlen, med en myn-
ningsdiameter på 34-41 cm, kan enligt lipidana-
lysen ha använts som vattenbehållare, och detta 
stöds även av de andra aspekterna på keramiken. 
Kokkärl söks huvudsakligen i intervallet 8-24 cm, 
vilket visas både av lipidanalysen och identifierade 
skärvor med fastbrända organiska beläggningar, 
efter mat eller sot på in- eller utsidan av kärlen. 
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Intressant nog visar lipidanalysen att kärl där man 
endast tillrett vegetabilier vanligen är större, 8-35 
cm i diameter. Storleksskillnaderna antyder att de 
har använts i sociala grupper, av familjestorlek el-
ler större (Björck 2003; Björck & Larsson 2007b; 
Larsson 2007). Det resultatet stödjer tidigare ana-
lyser där en likartad uppdelning i kärlens funktion 
i relation till storlek iakttagits (Björck 1998:40ff.). 
Detta är iakttagelser av stor betydelse därför att de 
visar att förklaringen till den rumsliga ordningen, 
med många koncentrationer av fynd på neolitiska 
kustboplatser i denna region inte speglar att olika 
delar av lokalen haft olika funktion. Man kan inte 
heller förklara denna bild kronologiskt eftersom 
det på t.ex. Högmossen, Snåret, Fräkenrönningen, 
Vedmora, Fågelbacken eller Bollbacken inte finns 
några överskärningar av aktiviteter, platserna ver-
kar ha en organisation som beaktats under hela el-
ler stora delar av brukningstiden (se kap. 8). Att 
tolka den rumsliga fördelningen av fynd kräver 
därför att sociala variabler vägs in, det ter sig rim-
ligt att grupperingen av fynd, likväl som konstruk-
tioner, berättar något väsentligt om sammansätt-
ningen av de grupper som levde på dessa platser.

Här är också tillfälle att vederlägga den allmänt 
spridda uppfattningen att gropkeramiken skulle 
ha använts till att förvara olja utvunnen ur sält-
ran (t.ex. Welinder 1976; Österholm 1997b). Det 
finns till dags dato inga studier som har kunnat 
påvisa användning av sältran i neolitisk keramik 
(Papmehl-Dufay 2006:242). Man kan mycket väl 
tänka sig den hanteringen utan keramik.

Ett annat viktigt resultat av lipidanalyserna är 
att dessa kunnat påvisa spår av vegetabilier. Spår av 
vegetabilier finns dessutom lika frekvent som fisk 
och marint kött på keramiken och har uppenbar-
ligen haft stor betydelse i kosten på de neolitiska 
kustboplatserna. Vegetabilier är en del av den neo-
litiska vardagen som vi sällan hittar spår av i östra 
Mellansverige. Ett sätt att nå denna del av hus-
hållningen är genom analyser av lipider. Genom 
att analyser har gjorts på nästan alla neolitiska lo-
kaler, som undersökts inom ramen för E4 projek-
tet, kan numera vegetabiliernas relativa betydelse 
bättre värderas. Lipiderna visar när det gäller kött 
en bild som väl överensstämmer med benens vitt-
nesbörd. En majoritet av kokkärlen indikerar att 

anrättningarna bör ha utgjorts av grytor med fisk, 
marint kött och vegetabilier. Ett mindre inslag av 
terrestra animalier förekommer också, dock myck-
et sporadiskt. Spår efter tillredning av vegetabilier 
finns från samtliga lokaler och i majoriteten av alla 
analyserade kärl. Vegetabiliernas stora betydelse 
framgår här på ett sätt som sällan avspeglas i fyn-
den. Det enda som regelbundet påträffas av denna 
delen av den neolitiska hushållningen är annars 
hasselskal, vilka knappast ensamma kan förklara 
det markanta inslag av vegetabilier som kunnat 
beläggas. På boplatsen Snåret dokumenterades 
emellertid en kokgrop som belyser denna proble-
matik. I denna fanns spår av att strandvegetation 
i stora mängder insamlats och tillretts (Risberg 
m.fl. 2007; Björck & Larsson 2007a). Det kan röra 
sig om flera ätliga strandväxter vilka tillsammans 
med resurser såsom blad, bark och dyligt sannolikt 
utgjort den vegetabiliska basen i ekonomin i dessa 
samhällen (jfr. kap.6).

Avslutning och  
sammanfattning
Keramiken från Högmossen kan i huvudsak date-
ras till slutet av tidigneolitikum II och till över-
gången mellan Björcks horisont 2 och 3 (Fagervik 
II). Keramiken utgör ett massmaterial, 300 kg, 
som på ett ovanligt tydligt sätt kunnat studeras 
och relateras till strukturer på boplatsen, i en om-
fattning och med en detaljrikedom utan att förlora 
i skärpa, som sällan eller aldrig skådats tidigare. 
Keramikens sammansättning visar att man depo-
nerat olika typer av keramik i anslutning till vad 
som tolkas som hyddor, och att den till stor del 
utgjort funktionell brukskeramik i hushållet – den 
vackra dekoren till trots. Högmossen kommer att 
utgöra ett viktigt jämförelsematerial i regionen för 
lång tid framöver. 
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På bilden syns Högmossen från ovan...  
I detta perspektiv kan man inte se nivå-
skillnaderna som skapar den unika topo-
grafin och är en av de viktigaste orsakerna 
till att platsen växte fram. Ibland träden till 
vänster om vägen stiger det relativt kraftigt 
upp mot åsens krön något hundratal meter 
bort. Mot öster, till höger i bild, faller det 
sakta ned mot Högmossen. Slutet på den 
rutgrävda ytan mot öster torde i det när-
maste motsvara den stenålderns strandlinje 
som var aktuell då människor levde här
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edan i undersökningsplanen inför under-
sökningen vid Högmossen i Mehedeby 
var målsättning hög gällande försöket att 

dokumentera hur boplatsen varit organiserad un-
der den tidigneolitiska utnyttjandefasen. Förutsätt-
ningar för detta skapades genom undersöknings-
metoden, där i det närmaste hela den intensivt 
utnyttjade boplatsytan togs upp i plan genom grä-
vandet av kvadratmeterstora rutor med ett stick-
djup på 0,1 meter. I denna redovisning kommer fo-
kus att främst ligga på de större konstruktioner som 
framkom i form av grunder från hyddor, vindskydd 
och ställningar samt hur rummet organiserats kring 
dessa. Det finns en debatt kring hyddors vara, eller 
inte vara vilket naturligtvis inte är ett nytt fenomen 
utan var på tapeten redan under början av 1960-ta-
let. Det har därefter blossat upp med jämna mellan-
rum, för att under de senaste åren åter ha tagit fart 
med full kraft, bland annat i Mälardalsregionen. 
Debatten kan sägas vara centrerad kring vad som är 
naturformationer och vad som är mänskliga läm-
ningar på lokalerna. En av huvudpunkterna i denna 
debatt är främst huruvida strukturerna som tolkats 
som hyddbottnar i själva verket är rotvältor eller 
inte (Schiffer 1987; Langohr 1993; Hallgren m.fl. 
1995; Björck 1998, 2007b; Björck & Björck 1999; 
Persson 2004; Darmark & Sundström 2006:80ff; 
Larsson 2007). För vår syn på denna diskussion se 
vidare nedan. 

Om man sätter in bosättningen i ett större sam-
manhang kan man se att Högmossen represente-
rar en mellanstor lokal för sin tid (Björck 2000b, 

2007c, bilaga 1). Vad som är unikt med denna un-
dersökning är att i det närmaste hela lokalen har 
undersökts i plan och att stora delar av den även 
undersökts i sin helhet stratigrafiskt. Detta medför 
att vi har ett unikt källmaterial att utgå ifrån för att 
diskutera om de anläggningar och konstruktioner 
som påträffats ingår i en övergripande organisa-
tion av boplatsrummet eller inte. 

Målsättning och syfte 
Syftet här i detta är att utreda och diskutera det 
empiriska underlag som ligger till grund för de 
strukturer på neolitiska boplatser som har tol-
kats som hyddor. Vi kommer även att diskutera 
rimligheten i tolkningarna i sig och de alternativa 
tolkningar som finns, i vissa fall platsspecifika och 
i andra fall mer generella övergripande omtolk-
ningar. Men vi vill även nå ett steg längreoch dis-
kutera funktion och organisation på boplatsen. Vi 
försöker även att greppa hur boplatsen växt fram 
och utvecklats genom att studera hur anläggning-
ar skär varandra och övertäcks med skräp under 
brukningstiden. För att nå fram till detta har föl-
jande målsättningar satts upp:

Redovisa det empiriska underlaget för de kon-1. 
struktioner som påträffats vid undersökningar-
na av den neolitiska boplatsen vid Högmossen. 
Diskutera olika tolkningar av vilken funktion 2. 
anläggningar och konstruktioner som påträf-
fats haft vid tiden för utnyttjandet.
Diskutera den rumsliga organisationen som 3. 

Anläggningar och  
strukturer på Högmossen
Fredrik Larsson & Karl-Fredrik Lindberg

R
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anläggningar och konstruktioner ingått i.
Undersöka om de stratigrafiska mönster som 4. 
finns kan påvisa hur boplatsen växt fram. Vil-
ka steg kan ses?
Lyfta upp tolkningarna av organisationen på 5. 
Högmossen till ett högre plan och jämföra 
med tidigare undersökningar, främst i östra 
Mellansverige.

Analysmetod 
Tolkningen av konstruktionerna och den omgi-
vande organisationen kommer att grunda sig på ett 
flertal fristående källmaterial, detta för att minska 
risken för att slumpmässigt tafonomiskt uppkom-
na mönster och förvrängda källmaterial leder till 
feltolkningar. De olika källmaterialen kan gruppe-
ras i ett antal större grupper såsom; anläggningar, 
fyndmaterial och naturvetenskapliga analyser (fig. 
148). Genom att kombinera dessa grupper av käll-
material kan en stark grund läggas, som inte vilar 
på enskildheter, för vidare tolkning av de påträf-

fade strukturerna. Nedan kommer en kortare ge-
nomgång av dessa källmaterial att göras.

Anläggningar 

Här kommer några källkritiska aspekter kring an-
läggningar och därmed en aspekt av det källmaterial 
som de påträffade strukturerna vilar på, att diskute-
ras. En viktig faktor för hur tydliga de anläggningar 
är som påträffas vid en undersökning, är de markför-
hållanden som råder inom undersökningsområdet. 
Högmossen, liksom majoriteten av de undersökta 
stenålderslokalerna vid E4-undersökningarna, på-
träffades på en moränrygg med mark bestående av 
sand, grus och sten. I flera fall observerades att en 
urlakningsprocess hade lakat ur alla humusämnen 
i de övre delarna av markhorisonten, så att inga 
färgskiftningar gick att observera (se t.ex. Lindman 
2004; Björck & Larsson 2007a). Detta medförde att 
anläggningar oftast inte observerades förrän en bit 
ned i kulturlagret och att deras stratigrafiska hem-
vist därmed blev svårbedömd. Detta problem kan 

Figur 148. Då och nu (teckning av Ylva Roslund Forenius).

Figure 148. Then and now (drawing by Ylva Roslund Forenius).
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jämföras med ett resonemang som Helena Knuts-
son och Helena Åqvist på SAU tar upp i rapporten 
för Bålmyren, en stenålderslokal som undersökts 
längs E4:an. De menar att den moderna exploate-
ringsarkeologin har haft och fortfarande har ett in-
byggt problem då kulturlager banas av med maskin. 
De menar att kulturlagren klipps av, vilket gör det 
svårt att bedöma vad som är naturligt igenfyllda 
svackor och gropar i terrängen och vad som är gro-
par skapade av mänsklig påverkan. De anser att då 
kulturlagret banas bort tas också de stratigrafiska 
sambanden bort (Knutsson & Åqvist 2005:146ff.). 
Vad som inte får glömmas bort är dock att man ge-
nom att ta fram dessa ytor samtidigt också avtäcker 
en horisontell kontext som kan vara minst lika in-
formativ som den stratigrafiska. Vid de undersök-
ningar efter nya E4:an där hyddor påträffats, vid 
t.ex. Högmossen, har en grävmetodik tillämpats där 
man strävat efter att ta tillvara båda dessa kontex-
ter. Här har först ytan avtorvats för hand eller med 
maskin, ned till överytan på kulturlagret/det fynd-
bärande lagret, därefter har området handgrävts i 
kvadratmeterstora stick, vilka varit 5-10 centimeter 
i tjocklek. Därmed har anläggningarna kunnat ob-
serveras redan i kulturlagret, där de avvikit i färg 
och/eller i fyllningsmaterial från detta, både i plan 
och i profil. Dessutom har denna metodik gjort att 
fynd kunnat tillvaratas och relateras till anläggning-
arna både stratigrafiskt och i plan (Lindberg 2006; 
Nilsson 2006; Björck & Larsson 2007a; se även Bi-
wall m.fl. 2007). Detta kan ställas mot de problem 
som skapas när man djupgräver för hand fristående 
rutor i kulturlagret, för att sedan bana bort kultur-
lagret för att söka anläggningar och strukturer (se 
t.ex. Sundström & Darmark 2005, Sundström m.fl. 
2006). Genom denna metod försvinner den direkta 
knytningen mellan fyndspridningen och de mörk-
färgningar som noteras och dessutom, som Helena 
Knutsson och Helena Åqvist mycket riktigt påpe-
kar, blir det omöjligt att tolka anläggningarna stra-
tigrafiskt. Vad som kan noteras är att strukturer i 
form av anläggningar och spridningar av fynd, vilka 
tolkats som olika typer av konstruktioner, endast 
framkommit på de stenålderslokaler där samman-
hängande områden handgrävts. 

Då de neolitiska, och för den delen också de 
mesolitiska, lokalerna i denna region ofta ligger 

i moränbunden terräng efter åssystem ser vi det 
som väsentligt för att kunna identifiera anlägg-
ningar och strukturer att man tar tillvara både den 
stratigrafiska och horisontella kontexten. Här är 
det naturligtvis också av stor vikt att ha en god 
dokumentation för att kunna bearbeta och tolka 
resultaten vidare när rapportarbetet startar. Alla 
anläggningar mättes in i plan med totalstation, 
en sektion grävdes genom anläggningarna vilken 
sedan fotograferades och ritades i skala 1:20. Ge-
nom att kombinera anläggningarnas kontext med 
den dokumentation som finns kring anläggning-
arna kan ofta en stark argumentationskedja skapas 
kring hur de ska tolkas. 

De typer av anläggningar som oftast kan kopp-
las till de konstruktioner som påträffats på Hög-
mossen är stolp- och störhål, rännor och härdar. 
Vid undersökningarna efter nya E4:an har alla 
dessa typer av anläggningar påträffats i strukturer 
som tolkats som hyddor, men även golvlager och 
vallar har noterats i hyddkonstruktioner, t.ex. vid 
Snåret och Brännpussen (Nilsson 2006; Björck & 
Larsson 2007a).

Fyndmaterial 

Då anläggningarna kan vara diffusa och svåra att 
identifiera, inte minst vid vissa markförhållan-
den, blir de mönster fynden bildar, både vad gäl-
ler sammansättning, fragmentering och närvaro/
frånvaro, ett viktigt komplement vid tolkningen 
av de möjliga konstruktioner som påträffats. En 
klassisk metod är att söka väggeffekter, endera re-
presenterar dessa att man städat hyddorna genom 
att sopa skräpet mot väggen eller alternativt att 
man kastat skräpet efter väggens utsida. Båda ty-
perna av mönster i fyndspridningen har noterats 
vid utgrävningarna efter nya E4:an (Nilsson 2006; 
Björck & Larsson 2007a). Men spår kan även sö-
kas i fragmenteringen av olika fyndmaterial och 
därigenom kan till exempel trampzoner och av-
fallshögar identifieras (Larsson 2007). I vissa fall 
kan även skillnader i fyndsammansättning mellan 
olika områden ge information som är väsentlig för 
att kunna argumentera för hur de olika struktu-
rerna kan tolkas. 
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Naturvetenskapliga analyser 
De naturvetenskapliga analyserna som utförts på 
Högmossen och som använts i tolkningen av an-
läggningskomplex är markkemiska analyser, i form 
av fosfatkarteringar för att identifiera olika struk-
turer och aktivitetsområden. Skillnader i fosfathal-
ten mellan olika områden kan stödja tolkningar 
kring olika rumsliga funktioner, t.ex. slaktplatser, 
avfallshögar eller städade ytor. Här får dock en viss 
försiktighet iakttas då det är svårt att ta proven på 
samma relativa djup i kulturlagret och dessutom 
kan skillnader i markförhållanden påverka värdena 
(se t.ex. Larsson & Nilsson 2006:72). 

Forskningshistorik 
Vid en genomgång av de hydd-/husstrukturer som 
påträffats tidigare i regionen finns ett antal mycket 
intressanta drag vad gäller undersökningsmetodi-
ken i de undersökningar där strukturer tolkade 
som hyddor påträffats (för en noggrannare ge-
nomgång se Björck 2007b). Vad som kan observe-
ras är följande:

Dessa hyddstrukturer påträffas oftast när re-1. 
lativt stora ytor tas upp och främst när dessa 
handgrävs. 
Det används alltid flera olika källmaterial vid 2. 
tolkningarna av strukturerna, inte i något fall 
vilar tolkningen på en enskildhet. 
En övergripande likhet gällande konstruk-3. 
tionstyp finns bland hyddorna. Samtidigt 
finns dock skillnader i olika konstruktions-
detaljer vilket indikerar att lokala lösningar 
också har använts vid vissa tillfällen (Björck & 
Larsson 2007a; Björck 2007b).

Vi kommer att utgå från premisserna att en hyd-
da är en liten enkel byggnad som kan vara kon-
struerad av en mängd olika material, troligen be-
roende både på de lokala förutsättningarna och 
kulturella traditioner, samt en byggnad som kan 
ha använts både för kortare och längre vistelser/
boende. Utöver detta anser vi också att hyddan 
kan ha haft flera olika funktioner och fungerat 
både som bostad, verkstad eller till exempel för-
råd. Däremot kopplar vi naturligtvis inte hyd-

dorna till vare sig så kallade primitiva folk eller 
enkla levnadsförhållanden. Dessa begrepp har, 
som vi ser det, ingen bäring i något arkeologiskt 
resonemang överhuvudtaget då de implicerar en 
värderelativism som knappast kan appliceras på 
en förhistorisk situation.

Skillnaden mellan en hydda och ett hus skall inte 
överdrivas. Båda konstruktionerna har fungerat 
som bostad. Rent generellt ser vi att skillnaderna 
mellan de två strukturerna främst utgörs av form 
och till viss del funktion. När det gäller formen så 
kommer vi hädanefter att betrakta de strukturer 
som är runda eller elliptiska som hyddor (se t.ex. 
Björck & Larsson 2007a) medan husen är fyrkan-
tiga eller rektangulära i plan. I fråga om funktion 
har man generellt sett flyttat in fler göromål i hu-
sen som var mer multifunktionella än hyddorna 
(se t.ex. Ytterberg 2006:35).

Resultat 
Sammanlagt 325 mörkfärgningar, sten- och skärv-
stensansamlingar dokumenterades i plan och av 
dessa utgick 113 vid närmare undersökning, vilket 
lämnade 212 anläggningar fördelade på elva olika 
typer. Dessa består av gravar, gropar, härdar, kok-
gropar, kolmila, kulturlagerrester, rännor, skärv-
stensflak, stenpackningar, stolphål och störhål. I 
vissa fall har det varit svårt att avgöra anläggnings-
typ. I dessa fall skrivs två alternativ ut och där det 
första är det som slutligen valts, men där det andra 
ses som ett fullt möjligt alternativ.

I redogörelsen under kommer fokus att ligga 
på gropar, härdar och kokgropar, och då deras 
funktion snarare än typologi. För all teknisk och 
metrisk data hänvisas till medföljande CD-bilaga 
10 där registreringen av alla anläggningar finns i 
tabellform samt deras koordinater.

Områden 

Vid utgrävningen behandlades hela den berör-
da ytan som en kontext. Vid bearbetningen har 
dock boplatsområdet delats in i åtta mindre en-
heter för att kunna kontrastera dessa mot var-
andra. Uppdelningen grundar sig på den orga-
nisation som de konstruktioner och fynd som 
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påträffades under utgrävningen och den efter-
följande bearbetningen bildar. Dessa avgräns-
ningar är skapade av oss och skall ses som ett 
verktyg för att skapa förutsättningar att jämföra 
de olika kontexterna. 

Över hela det fyndförande området kunde en 
röd ton ses i marken, detta lager varierade i tjock-

lek och även styrkan i färgningen varierade. Inom 
vissa delar av kulturlagret var färgningen så skarp 
att denna dokumenterades och undersöktes nog-
grannare. Dessa områden har visat sig till stor del 
överensstämma med de avfallshögar som lokali-
serats vid efterbearbetningen av fyndmaterialet 
och kommer att beröras närmare nedan.

Områdesbeskrivningar

Område A 

Område A består av den södra änden av den neo-
litiska boplatsytan och utgör 356 m2. Inom detta 
område var kulturlagret generellt något tunnare, 
endast några centimeter, med några mindre om-
råden undantaget där kulturlagret var tjockare 
och kraftigare till sin karaktär. Detta är även den 
enda delen som på vissa ställen är tydligt störd av 
senare mänsklig aktivitet i form av olika utmarks-
aktiviteter (kap. 3). Detta sammantaget gör att i 
det här området har det varit svårast att identifiera 
strukturer och därmed hur området varit organi-
serat. På område A påträffades 32 anläggningar; 16 
stolphål, 13 gropar, 1 stenpackning, 1 ränna och 1 
härd, varav åtta stolphål kunde knytas till två olika 
konstruktioner, konstruktion A1 och vindskydd 
A1 (fig. 149 & 150).

Konstruktion A1 (Hydda A1)

Konstruktion A1 är den struktur som har det sva-
gaste empiriska källmaterialet. Endast tre stolphål, 
A3206, 3220 och 3309, ingår i denna konstruktion 
och fyndmaterialets spridning ger ett ibland mot-
sägelsefullt intryck (fig. 152). Strukturen kunde 
inte ses före eller efter avbaning utan framkom 
efter att stick 1 grävts och ett flertal mörkfärg-
ningar kunde iakttas men inget övergripande tyd-

ligt mönster kunde ses, utan en tänkbar struktur 
framkom först under bearbetning av materialet. 
Grundformen för konstruktionen är oval, cirka 
11 kvadratmeter stor med måtten 4,7 x 3,1 meter. 
Konstruktionens västra delar är till viss del störd 
av en sentida ränna och en stenpackning vilket gör 
utbredningen något osäker. 

I konstruktion A1 fann vi keramik, kvarts och 
brända djurben över större delen av den tänkta 
golvytan, i sydöst fanns dock mindre mängder 
avfall (se nedan). I två av de ingående stolphålen 
påträffades keramik och ben, i det tredje återfanns 
slagen kvarts. Stolphålen hade en U-formad till 
spetsig form i profil med en fyllning av mörk till 
nästan svart sand. Ett stolphål innehöll kol.

Tolkat utifrån de kringliggande anläggningarna 
och aktivitetsytorna har troligen en öppning fun-
nits i nordväst, således riktad mot Aktivetetsyta 2, 
som troligen haft en köksfunktion (se nedan och 
kap. 8).

Utifrån fyndmaterial och anläggningar tolkar vi 
det som att konstruktion A1 troligen är spåren ef-
ter en hyddkonstruktion. Dess funktion kommer 
att behandlas närmare nedan.

Vindskydd A1

Grunden till vindskydd A1 består av fem stolphål, 
A12692, 12699, 12708, 12773 och 12780, placerade 
i en halvcirkel (fig. 152). Två av stolphålen, A12733 
och 12780 är placerade intill varandra och är troli-
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gen spåren efter en omstolpning eller att struktu-
ren behövde extra stöd i denna del. Öppningen är 
placerad mot sydväst, alltså från stranden och mot 
konstruktion A1. Stolphålen till vindskyddet var 
ytterst enhetliga, 0,15-0,3 meter i diameter med 
ett djup på 0,18-0,3 meter. De var ovala till runda i 
plan med en U-formad profil, fyllningen bestod av 
en mörkbrun sand, inga fynd påträffades i dem.

Området kring vindskydd A1 är relativt fyndfritt 
och bortsett från de anläggningar som ingår i kon-
struktionen är området fritt från anläggningar.

Övriga anläggningar inom område A.

Söder om konstruktion A1 finns sammantaget 
fem gropar och en grop/ränna som påträffades 
direkt öster om konstruktionen. Ingen enhetlig-
het kan ses i deras uppbyggnad, de skiljer sig från 
varandra på nästan alla punkter; profil, fyllning, 

fyndmaterial, form i plan och storlek. Alla var dä-
remot relativt tydliga i förhållande till omgivan-
de kulturlager och de ligger alla i anslutning till 
avfallshögarna AH16 och 17. Troligen kan detta 
gropsystem knytas till aktiviteterna som skapat 
avfallshögarna och skall ses i samband med kon-
struktion A1 och vindskydd A1.

Norr och nordväst om konstruktion A1 finns 
ytterligare en ansamling av anläggningar bestå-
ende av 3 gropar (A3320, 3490 & 5678), 2 gropar/
stolphål (A2758 & 3518), 2 stolphål (A4179 & 
11152) och 1 härd (A2604). Närmast konstruktion 
A1 ligger härden med två av groparna strax intill, 
vilka kan ses som en enhet. Härden var ytterst väl 
bevarad, 0,55 meter i diameter och en tjocklek av 
cirka 0,2 meter. Fyllningen bestod av mörkgrå 
sand med kol och sot, keramik påträffades även 
i anläggningen. Groparna var relativt lika till sin 
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Figur 149. Område A med alla påträffade anläggningar.

Figure 149. Area A with all discovered features plotted.



259arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

utformning 0,8-1,1 x 0,45 meter i plan och cirka 
0,3 meter i djup, båda hade en skålformad profil. 
Fyllningen bestod av röd sand respektive mörk-
brunt grus. I båda anläggningarna påträffades 
fynd av keramik och brända ben, den ena innehöll 
även slagen kvarts. Intressant med detta anlägg-
ningsområde är att det ansluter till avfallshögen 
AH15. Strax norr om dessa anläggningar påträffa-
des 5 gropar och stolphål. Dessa bildar inga tydliga 
mönster i plan utan får ses som spår från t.ex. ställ-
ningar eller dylika konstruktioner och de är för 
dåligt bevarade för att kunna beskrivas närmare.

Mellan vindskydd A1 och konstruktion B1 på-
träffades en större grop, 12563 0,9 x 0,6 meter 
i plan och 0,4 meter djup, vilken innehöll större 
skärvor från keramikkärl och brända ben. Fyll-
ningen bestod av mörkbrun sand med inslag av 
kol och sot men inga skärvstenar påträffades i eller 

precis i anslutning till gropen. Då formen stämmer 
väl med andra kokgropar på platsen kan det röra 
sig om en kokgrop som återanvänts som en för-
rådsgrop. Anläggningen skall troligen sätts sam-
man med konstruktion B1, som har tolkats som 
en ställning snarare än vindskydd A1 då gropen är 
placerad bakom vindskyddet.

I den sydvästra delen av område A påträffades 
ytterligare ett stolphål, A3426, som ligger som en 
solitär, vilket gör det svårt att sätta in i ett samman-
hang. Stolphålet hade en diameter på cirka 0,3 me-
ter och ett djup av 0,2 meter. Fyllningen bestod av 
grå sand och keramik påträffades i den. Profilen var 
skålformad och stolphålet hade en stenskoning.

Sentida störningar

Till de sentida störningarna som inkräktat på om-
råde A tillhör ränna A3341, stenpackningen A 3397 
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Figure 150. Area A with all discovered features plotted, interpreting version.
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och grop A12813. Troligen har dessa aktiveter även 
stört de närliggande kulturlagren i viss mån. Rän-
nan var fylld med kol och stora förkolnade rötter 
och kan möjligen vara spåren efter stubbrytning 
för kolbottnen i söder. Stenpackningen var myck-
et vällagd, 2,6 meter lång och 0,75 meter bred och 
tolkades först som en grav. Anläggningen grävdes 
i sin helhet i singlecontext men visade sig vara helt 
tom på fynd. Vilken funktion den haft får ses som 
en obesvarad fråga, eftersom inga fynd kunde ge 
några indikationer och en omfattande fosfatkarte-
ring ej heller gav några ledtrådar.

Område B 
Område B består av den södra änden av den neo-
litiska boplatsens ytan och utgör cirka 235 m2. 
Inom detta område var kulturlagret generellt nå-
got tjockare, 0,1-0,2 meter, med större områden 

där kulturlagret var tjockare och kraftigare till sin 
karaktär. Kulturlagret i detta område tycks inte ha 
störts i någon större omfattning av senare mänsk-
lig aktivitet. På område B påträffades 29 anlägg-
ningar; 22 stolphål, 5 gropar, 1 stenpackning och 1 
skärvstensansamling, varav 16 stolphål, 1 grop och 
en stenpackning kunde knytas till två olika kon-
struktioner, konstruktion B1 och hydda B.

Hydda B

Grunden till hydda B var ej synlig före eller efter 
avtorvningen utan framkom först efter att stick 1 
grävts. Under fältarbetet diskuterades två olika ut-
formningar av grunden och först vid efterbearbet-
ningen, med hjälp av spridningsbilder, fastställdes 
grundens omfattning. Sammantaget ingår åtta 
stolphål i vägg- och innerkonstruktionen (A3541, 
3640, 3649, 3667, 5491, 5503, 5692 och 10858) där 
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Figur 151. Område B med alla påträffade anläggningar.

Figure 151. Area B with all located features plotted.
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stolphål A3640 troligen haft en stöttande funktion 
till taket emedan övriga stolphål är spåren efter 
väggkonstruktionen. Centralt i hydda B påträf-
fades även en grop, A9010, och en stenpackning, 
A3619, som kan ses i relation till den härdgrop 
som påträffades i hydda D men även till de vär-
megropar och avställningstenar som påträffats i 
tidigare undersökta hyddor, se till exempel Snåret 
(Björck & Larsson 2007a) (fig. 152).

Utöver anläggningarnas övergripande möns-
ter stöds tolkningen av strukturen som en hydda 
också av fyndspridningarna, där en tydlig väggef-
fekt kan ses mot de omgivande avfallshögarna AH 
9-12 och 15 (fig.168). Vid en digital spridning av 
de bergartsföremål som påträffades kan man se 
hur de samlar sig mot den tänkta väggen för hydda 
B (fig. 91).

Konstruktion B1

Öster om hydda B, mot den dåtida stranden, på-
träffades åtta parställda stolphål, A4732, 4740, 
5429, 5645, 5658, 10571, 10579 och 19587, vilka 
bildar en romb med ett avstånd mellan 2,7-3,8 
meter (fig. 152). Stolphålen har en relativt klen 
diameter varierandes från 0,1 meter till 0,25 me-
ter och ett djup av 0,05 meter till 0,15 meter. Ge-
nerellt har stolphålen en skålformad eller spetsig 
profil med en fyllning av mellan- till mörkbrun 
sand, tydligt avvikande från omgivande under-
grund. Stolpsättningen tolkas som grunden till en 
ställning placerad utanför hydda B. 

Övriga anläggningar på område B

De anläggningar som påträffades i närheten av 
hydda B kan grovt delas in i tre områden, dels de 
som ligger väster om hydda B, dels två anlägg-
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Figur 152. Område B med alla påträffade anläggningar, tolkande version.

Figure 152. Area B with all located features plotted and interpreted.
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ningar nord-nordöst om den samma och till sist 
ett större kluster av anläggningar som ligger öster 
om hydda B. 

Tre anläggningar påträffades väster om hydda 
B, två stolphål (A5478 och 12836) och en grop 
(A6349) (fig. 152). Då öppningen för hydda B 
troligen varit på dess östra sida ligger dessa an-
läggningar bakom hyddan och från den dåtida 
stranden. Anläggningarna ligger skilda åt som so-
litärer och kan inte ses som en enhet. Stolphålet 
A5478 var ovalt i plan, 0,3 x 0,22 meter och hade 
en skålformad profil med ett djup av 0,14 meter. 
Fyllningen bestod av en svartfärgad sand med in-
slag av både kol och sot, inga fynd påträffades i 
anläggningen. Stolphålet A12836 var ovalt i plan, 
0,4 x 0,3 meter med ett djup av 0,13 meter och 
hade en skålformad profil. Fyllningen bestod av 
brun sand och inga fynd påträffades i anläggning-

en. Gropen A6349 var i det närmaste rund i plan, 
0,4 x 0,35 meter, med ett djup av 0,15 meter och 
hade en oregelbunden profil. Fyllningen bestod av 
mörkbrun sand med inslag av kolfragment. I gro-
pen påträffades två keramikfragment och två små 
obestämda benfragment.

Nord-nordöst om hydda B framkom två stolp-
hål, A3688 och 5609. Precis som i det västra områ-
det ligger anläggningarna som solitärer och ingår 
inte i någon konstruktion. Likheter kan dock ses i 
deras uppbyggnad och båda innehöll fynd. Stolp-
hålet A3688 var runt i plan, 0,2 x 0,2 meter med 
en skålformad profil och ett djup på 0,1 meter. 
Stolphålet hade en stenskoning och fyllningen be-
stod av mörkbrunt grus. Ett litet obestämt bränt 
benfragment påträffades i fyllningen. Stolphålet 
A5609 var ovalt i plan, 0,27 x 0,2 meter med skål-
formad profil och ett djup på 0,15 meter. Stolphå-
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let hade en stenskoning och fyllningen bestod av 
mörkbrun sand. I fyllningen påträffades fem små 
brända benfragment och 45 keramikfragment med 
en sammanlagd vikt av cirka 31 gram.

Öster om hydda B och norr om konstruktion 
B1 påträffades sex anläggningar i ett kluster. 
Dessa fördelade sig på tre gropar (A5440, 12734 
och 13081), två stolphål (A5449 och 5620) och 
en skärvstenspackning (A5567). Gropen A5440 
var oregelbunden i plan, 0,7 x 0,4 meter med ett 
djup av 0,2 meter och hade en oregelbunden pro-
fil. Fyllningen bestod av mörkgrå sand med inslag 
av sot. I fyllningen påträffades även 3 brända ben-
fragment och 19 keramikfragment med en sam-
manlagd vikt av cirka 25 gram. Gropen A12734 
var oval i plan, 0,75 x 0,3 meter och ett djup av 0,2 
meter och hade en skålformad profil. Fyllningen 
bestod av mörkbrun sand med inslag av sot. I fyll-

ningen påträffades även 29 brända benfragment 
med en sammanlagd vikt av cirka 6 gram och 138 
keramikfragment med en sammanlagd vikt av 
cirka 348 gram. Gropen A13081 var oval i plan, 
1,65 x 0,5 meter med ett djup av 0,25 meter och 
hade en flack profil. Fyllningen bestod av röd sand 
med inslag av kolfragment. Inga fynd påträffades. 
Stolphålet A5449 var runt i plan, 0,16 x 0,15 meter 
med ett djup av 0,14 meter och hade en oregel-
bunden profil. Fyllningen bestod av röd sand med 
inslag av kolfragment. I fyllningen påträffades 
5 små brända benfragment och 10 keramikfrag-
ment med en sammanlagd vikt av cirka 11 gram. 
Stolphålet A5620 var runt i plan 0,23 x 0,20 meter 
och hade en U-formad profil och ett djup av 0,17 
meter. Stolphålet var stenskott. Fyllningen bestod 
av mörkbrun sand med inslag av sot och kolfrag-
ment. I fyllningen påträffades 1 litet bränt ben-
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fragment. Skärvstenspackningen A5567 var rela-
tivt rektangulär i plan, 1,74 x 1,28meter och flack i 
sin uppbyggnad. Vid rensningen av anläggningen 
påträffades 5 keramikfragment med en samman-
lagd vikt av cirka 15 gram.

Område C 

Hydda C

Hydda C kunde inte ses före eller efter avtorv-
ningen utan framkom som tydliga mörkfärgning-
ar efter det att stick 1 grävts. Redan i fält kunde 
hydda C bestämmas till form och omfattning. 
Den var cirka 14 kvadratmeter stor, elliptisk till 
formen och bestod av nio stolphål (A5985, 6243, 
8020, 8048, 8066, 8073, 8101, 12922 och 12934). 
Stolphålen varierade mellan 0,14-0,30 meter i dia-
meter och hade ett djup mellan 0,08-0,19 meter. 
Alla stolphål hade en fyllning av mellan- till mörk-
brun sand, som avvek mot det omgivande kultur-
lagret, utom ett stolphål som hade en fyllning av 
grå sand. Två av stolphålen innehöll fynd, i båda 
fallen brända ben. Majoriteten av stolphålen var 
runda i plan och hade en skål/u-formad profil. 

Av intresse var även en större kraftig rödfärg-
ning, A5819, som påträffades precis utanför vad 
som tolkats som utgången på hyddan, men avgrän-
sades av den tänkta vägglinjen. Rödfärgningen var 
3,2 x 2,7 meter stor med en tjocklek av cirka 0,2 
meter och i det närmaste rund. 

Eftersom ansamlingen av stolphål redan i fält sågs 
som en potentiell hydda lades en korsprofil upp. 
Korsprofilen grävdes i kvartsmeterrutor in i struk-
turen för att på så vis noggrannare kunna se fynd-
spridningen och tolka stratigrafin. Vid en analys 
av fyndspridningen kring strukturen kan distinkta 
mönster ses i alla material. En tydlig väggeffekt kan 
ses, där insidan av hyddan är i det närmaste fyndfri 
medan relativt stora mängder fynd ligger mot utsi-
dan av den tänkta vägglinjen (fig. 91, 169-172). 

De ovan nämnda fyndkoncentrationer vid vägg-
linjen har tolkats som spåren efter två avfallshö-
gar, AH7 och 8, rumsligt knutna till hydda C. Av 
hela boplatsens samlade fynd av bearbetad bergart 
påträffades cirka 40 % i AH8 och av all den berg-
art som påträffades i avfallshögar påträffades cirka 

45 % i just denna. Bergarten som påträffades i AH 
8 bestod av större mängder slagen ryolit och av 
den totala mängden ryolit kring hydda C påträffa-
des mer än hälften i AH8. Troligen kan den större 
mängden kvarts i AH8 kopplas till en närbelägen 
produktionsplats, vilken huserats på en mindre 
aktivitetsyta alldeles utanför ingången till hydda 
C, där stora delar av restprodukterna rensats ned 
i den närbelägna avfallshögen. Att man inte skiljt 
avfallsytan och aktivitetsytan åt då bergarten sön-
derdelats tyder på att det inte varit bergartens 
placering som haft signifikans utan istället själva 
handlingen i sig. Utanför den nordöstra väggen 
påträffades en skärvstensansamling, A5970, som 
ligger mot den tänkta vägglinjen.

Vid hyddan togs ett tätt nät av fosfatprov för 
att söka ytterligare indikationer på hur struk-
turen skulle tolkas. Vid en rumslig spridning av 
analyssvaren kunde relativt sett lägre fosfatvär-
den observeras inom strukturen, vilket kan påvisa 
den städning som diskuterades ovan (fig. 155). Då 
skillnaderna är små får detta resonemang dock an-
vändas med stor försiktighet.

Övriga anläggningar på område C

Nordöst om hydda C påträffades skärvstensansam-
lingen A5970, denna låg placerad i det närmaste 
mot den tänkta vägglinjen för och i avfallshögen 
AH7. Den var oregelbunden i plan, 2 x 0,8 meter, 
och tämligen flack i sin uppbyggnad. Denna sam-
variation mellan skärvsten och övrigt avfall är nå-
got som kan ses på ett flertal ställen över boplatsen 
(se nedan). 

Sydöst om hydda C, strax utanför vad som 
tolkats som utgången för hyddan påträffades ett 
kluster av anläggningar beståendes av tre gropar 
(A5791, 8139 och 9490), ett stolphål (A3787), en 
ränna (A5841) och ett kulturlager (A5819). Gro-
pen A5791 var rund i plan, 0,4 x 0,4 meter, med ett 
djup av 0,22 meter och hade en skålformad profil. 
Fyllningen bestod av rött grus med inslag av sot. 
Inga fynd påträffades i fyllningen. En alternativ 
tolkning av denna anläggning är att det är spåren 
efter ett grövre stolphål. Gropen A8139 var oregel-
bunden i plan, 1,55 x 0,67 meter, med ett djup av 
0,48 meter och hade en oregelbunden profil. Fyll-
ningen bestod av brunt grus. I fyllningen påträffa-
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des 9 brända benfragment med en total vikt av 2,7 
gram, 131 keramikfragment med en sammanlagd 
vikt av 159 gram, två bitar ryolit och ett kvarts-
avslag. Gropen A9490 var oval i plan, 0,35 x 0,28 
meter med ett djup av 0,22 meter. Anläggningen 
hade en flat botten med raka kanter. Fyllningen 
bestod av röd sand med inslag av sot. I fyllningen 
påträffades 10 keramikfragment med en samman-
lagd vikt av 74 gram. Tolkningen som grop får ses 
som osäker, då det även sett utifrån form och stor-
lek på anläggningen kan röra sig om ett stolphål. 
Stolphålet A3787 var runt i plan, 0,34 x 0,34 meter 
med ett djup av 0,21 meter. Profilen var oregel-
bunden. Stolphålet hade en stenskoning och fyll-
ningen bestod av grå sand med inslag av sot. Inga 
fynd påträffades i fyllningen. Rännan A5841 var 
oval i plan, 1,22 x 0,56 meter med ett djup av 0,1 
meter och hade en flack profil. Fyllningen bestod 
av brun sand med inslag av sot. Inga fynd påträf-
fades i fyllningen. Kulturlagret A5819 var ore-
gelbundet i plan, 3,2 x 2,7 meter med ett djup av 
cirka 0,2 meter centralt i lagret men tunnas ut mot 
kanterna och hade en flack profil. Fyllningen be-
stod av röd, fet sand. I fyllningen påträffades 160 
brända benfragment, 82 keramikfragment med en 
total vikt av cirka 100 gram, 21 bitar ryolit och 
ett kvartssplitter. Anläggningen hade en extremt 
skarp röd färg och höga fosfathalter uppmättes i 
lagret, med värden mellan 250-772 Pº och där de 
högsta värdena påträffades mot avfallshögen AH8. 
Möjligen är A3787, 5791 och 9490 spåren av en 
arbetsställning som använts till exempel vid slakt 
eller beredning av hudar, vilket skulle kunna för-
klara de höga fosfathalterna och den feta fyllning-
en i kulturlagret.

Ytterligare ett kluster av anläggningar påträffa-
des mellan avfallshögen AH8 och AH9. Dessa för-
delade sig på tre stolphål (A4858, 8130 och 12855), 
två gropar (A8883 och 8937) och en ränna A8928. 
Stolphålet A4858 var ovalt i plan, 0,32 x 0,20 
meter, och hade en flat botten med sneda kanter 
och ett djup på 0,21 meter. Fyllningen bestod av 
mörkbrun sand med inslag av sot och kolfrag-
ment. I fyllningen påträffades sex brända benfrag-
ment med en sammanlagd vikt av cirka 1 gram, 
32 keramikfragment med en vikt av 18 gram och 
ett fragmenterat kvartsavslag. Stolphålet A8130 

var runt i plan, 0,26 x 0,26 meter med ett djup av 
0,2 meter och hade en U-formad profil. Stolphå-
let hade en stenskoning och fyllningen bestod av 
brun sand med inslag av sot. I fyllningen påträf-
fades 11 brända benfragment med en sammanlagd 
vikt av cirka 2 gram, 36 keramikfragment med en 
total vikt av 36 gram. Stolphålet A12855 var runt i 
plan, 0,24 x 0,24 meter med ett djup av 0,14 meter 
och hade en U-formad profil. Fyllningen bestod av 
brun sand med inslag av kolfragment. I fyllningen 
påträffades 3 keramikfragment med en total vikt av 
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Figur 155. Visar resultaten från fosfatkarteringen av 
hydda C. Gränserna för värdena är utvalda för att på-
visa den relativa skillnaden mellan insidan och utsidan 
av hyddan. 

Figure 155. Results of the phosphate mapping of Hut 
C. The level delimitations are selected to show the rela-
tive difference between the interior and exterior of the 
hut.
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cirka 5 gram. Dessa tre stolphål har stora likheter 
med varandra vad gäller uppbyggnad och fyllning, 
men trots deras närhet mot varandra kunde ingen 
struktur iaktagas. Gropen A8883 var oval i plan, 
0,68 x 0,61 meter med ett djup av 0,32 meter och 
hade en skålformad profil. Fyllningen bestod av 
brun sand med inslag av kolfragment. I fyllningen 
påträffades 79 fragment av brända ben med en 
total vikt av cirka 14 gram, 921 keramikfragment 
med en total vikt av cirka 1350 gram, 3 bitar ryolit 
och ett fragmenterat kvartsavslag. Keramiken här-
rör från minst tre olika kärl. Det rika fyndmate-
rialet pekar mot att gropen, åtminstone i det sista 
stadiet, använts som avfallsgrop. Gropen A8937 
var oregelbunden i plan, 1,4 x 1,35 meter med ett 
djup av 0,65 meter och hade en skålformad pro-
fil. Fyllningen bestod av brun sand och avvek bara 
svagt mot det omgivande fyndförande lagret. Här 

framkom 1092 fragment av brända ben med en 
total vikt av cirka 114 gram, 541 keramikfragment 
med en total vikt av cirka 1438 gram, 12 bitar ryo-
lit och åtta kvartsavslag. Det rika fyndmaterialet 
pekar mot att gropen åtminstone i det sista stadiet 
använts som avfallsgrop. I profilen kunde även 
minst två faser av utnyttjandet ses. Rännan A8928 
var bananformad i plan, 1,87 x 0,15 meter med ett 
djup av 0,2 meter och hade en oregelbunden pro-
fil. Fyllningen bestod av brun sand. I fyllningen 
påträffades 385 brända benfragment med en vikt 
av cirka 29 gram, 139 keramikfragment med en 
total vikt av cirka 313 gram och 2 bitar ryolit. De 
två groparna och rännan gick delvis i varandra och 
en del av fyndmaterialet var svårt att med säkerhet 
knyta till en anläggning, utan dessa siffror får ses 
som ett överslag. Detta är ett av få områden där 
anläggningar skär varandra och en stratigrafisk 
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Figure 156. Area Grav with all located features plotted.
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sekvens kunde iakttas, om än diffus. 
I övrigt påträffades två stolphål, två gropar och 

en ränna på område C. Dessa låg för sig själva och 
kunde inte knytas till någon struktur eller något 
aktivitetsområde.

Gravområdet 

Gravar

Gravarna upptäcktes först under grävningen sista 
dagar. Sammantaget noterades fem anläggningar 
som tolkades som gravar vid undersökningen. Ef-
ter bearbetning har en av gravarna A3397 som låg 
i område A utgått, då den visade sig vara en sten-
packning med osäker datering. En möjlig grav har 
tillkommit, A12723, som preliminärt sågs som en 
kokgrop i fält men som redan under detta skede 
diskuterades som hörandes ihop med gravarna och 

eventuellt kunde vara en grav. Efter jämförande 
analyser med de övriga gravarna och kokgroparna, 
kan tolkningen vare sig som grav eller kokgrop 
uteslutas.

Vindskydd G1

Grunden till vindskydd G1 består av tre stolphål 
(A5903, 5913 och 11511) och två rännor (A5863 och 
5923) placerade i en D-form (fig. 157). Öppningen 
är placerad mot sydöst, alltså mot stranden. Båda 
rännorna hade en fyllning av brun sand med inslag 
av sot och kolfragment. Båda var rektangulära till 
formen i plan där ränna A5863 var något långsma-
lare. Endast rännan A5923 innehöll fynd i form av 
brända benfragment och keramikfragment. I den 
sydöstra änden av A5863 fanns ett djupare parti 
i profilen, där påträffades även en sten i kanten. 
Möjligen är detta spåren från ett stolphål som hål-
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Figure 157. Area Grav with all located features plotted and interpreted.
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lit ena ytterkanten av vindskyddet. 
Området kring vindskydd G1 är relativt fritt 

från fynd, men de fynd som påträffades i området 
tycks bilda en kast-zon utanför dess öppning.

Utanför vindskydd G1 fanns ett anläggnings-
komplex som troligen fungerat tillsammans med 
detta. Precis utanför dess sydöstra hörn påträffades 
en flat sten och invid denna en ansamling skärv-
sten. Troligen rör det sig om en urlakad härd med 
en bredvidliggande avställningsten. Detta kan ses i 
analogi med till exempel den organisationen som 
kunde ses vid hyddorna på Snåret (Björck & Lars-
son 2007a). Strax intill härden och avställningsste-
nen fanns även en grop, A5852, med en fyllning av 
mörkbrun sand. Då denna varken hade spår av sot 
eller kol och att inga fynd påträffades i den får dess 
funktion ses som osäker. Direkt öster om vind-
skydd G1 påträffades även sex stolphål (A7397, 
7407, 7416, 11048, 11057 och 11498) som troligen 

utgör spåren av en ställning, där spåren från fyra 
stolpar finns bevarade på ena sidan och endast 
två på den andra. Går man vidare österut mot 
strandkanten finns det tre gropar (A7375, 10481 & 
10494) som troligen skall knytas till detta aktivi-
tetsområde. Slutligen påträffades även en kokgrop, 
A10461, strax nordöst om vindskyddet. 

Tre ytterligare anläggningar påträffades på den 
södra delen av gravområdet, en kokgrop (A6226), 
ett stolphål (A11034) och en grop (A6468), dessa 
kan inte rumsligt knytas till något aktivitetsom-
råde utan ligger som solitärer.

Område D 

Hydda D

Hydda D var cirka 20 kvadratmeter stor, rund 
till formen och bestod av sex stolphål (A3958, 
6051, 6113, 10352, 10679 och 10823), ett störhål 

Anl.nr 5953 12890 12903 12953

Tolkning Grav Grav Barngrav Grav

Riktning VNV-ÖSÖ NÖ-SV NV-SÖ NÖ-SV

Huvudriktning ÖSÖ - - -

Längd (meter) 2,4 2 1,2 1,74

Bredd (meter) 1,1 1 0,77 0,9

Djup (meter) 0,36 0,7 0,51 0,52

M ö.h. (topp/botten) 46,68/45,62 46,88/45,84 46,88/45,84 46,59/46,22

Form Oval Oval Oval Oval

Konstr. detaljer Stenar - Sotig nedgrävn. Sekundär grop

Profil U-formad U-formad U-formad U-formad

Fyllning Sand Sand Grus Grus

Sot x x x x

Kol - x x x

Keramik x x x x

Ben Homo s. x ? - -

Br. djurben x x x x

Kvarts x x x -

Bergart - x x -

Ekofakter x x - x

Ockra x (höft + huvud) x x (huvud/fötter?) -

Övrigt Br. lera - Stor sten -

Figur 158. Tabell över anläggningsvariabler och de fynd som påträffades i gravarna.

Figure 158. Table of feature variables and artefacts found in the graves.
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(A11587) och en härd/värmegrop (A10698). Hyd-
dan var dessutom omgiven av en ränna (A10607) 
och en stenpackning (10832). Stolphålen varierade 
mellan 0,20  — 0,40 meter i diameter och hade ett 
djup på 0,13 — 0,28 meter. Alla stolphål hade en 
fyllning av mellan- till mörkbrun sand som avvek 
mot det omgivande kulturlagret. Majoriteten av 
stolphålen var skål-/u-formade i profil och runda 
i plan. Centralt i konstruktionen påträffades en 
härd/värmegrop som var cirka 1,05 x 0,65 meter 
stor i plan och 0,5 meter djup. Anläggningen var 
oregelbunden både i plan och i profil. Fyllningen 
bestod av mörkgrå sand men inslag av sot och kol. 
Rännan som omgav hyddan hade störts av dels en 
förundersökningsruta, dels av två rotvältor. Den 
har troligen gått runt stora delar av konstruktio-
nen, förutom på den östra sidan där utgången tol-
kats vara. Rännan var cirka 1,3 meter bred och 0,3 
meter djup. Fyllningen bestod av mellanbrun sand 
med inslag av sot och kol. Rännan innehöll stora 
mängder fynd, speciellt ben och keramik men även 
kvarts och bergartsartefakter.

Då rännan noterades tidigt vid undersökning-
arna grävdes även här en korsprofil med kvartsme-
terrutor i strukturen, för att på så vis noggrannare 
kunna dokumentera fyndspridning och stratigrafi. 
Även vid denna struktur, precis som vid hydda C, 
kunde ett tydligt mönster ses i lokaliseringen av 
fynden, där en tydlig väggeffekt var synlig i alla 
typer av fyndmaterial (fig. 91, 169-172). 

Även en analys av fragmenteringen av benma-
terialet gjordes då jordprover togs i en cirka två 
meter lång linje, där mitten av linjen låg i den 
tänkta vägglinjen. Proven sållades sedan av os-
teolog Jan Storå (OFL) i såll med stegvis mindre 
maskstorlek. Som kan ses i figur 161 fanns en hö-
gre fragmentering inuti hyddan än strax utanför 
den tänkta vägglinjen, vilket kan tolkas som olika 
grad av trampning.

En förtätning i fosfatprovtagningen gjordes även 
invid denna hydda och resultatet av analysen visar 
ett liknande rumsligt mönster som vid hydda C, med 
relativt sett lägre värden i konstruktionen än utan-
för. Skillnaderna är precis som i hydda C mycket 
små, men det upprepade mönstret är intressant.

Övriga anläggningar på område D

Öster om hydda D, mot den dåtida strandlinjen, 
noterades fem stolphål (A3998, 4038, 5142, 6398 
och 12535), en grop (A5152) och en härd (A4069). 
Fyra av stolphålen utgör möjligen spåren från en 
ställning eller dylikt. Detta får dock anses som osä-
kert då de inte bildar något tydligt mönster i plan.

På den sydöstra delen av område D lokalisera-
des en skärvstensansamling (A3944) och en grop 
(A4952). Dessa ska troligen ses som tillhörande 
de gropar och kokgropar som påträffades på den 
norra delen av område Grav.

Strax norr om hydda D noterades två stolphål 
(A7875 och 4093), en härd (A6041) och en kok-
grop (A50000). Den sistnämnda låg relativt djupt 
stratigrafiskt och var fylld med 5 kg keramik och 
stenmaterial. Anläggningarna ligger relativt nära 
varandra och skall troligen ses som en enhet.

Sydväst om hydda D, på vad som kan ses som 
dess baksida, påträffades tre stolphål (A6007, 
6017, och 6104). Dessa låg på linje och kan vara 
spåren efter någon form av ställning.

Slutligen ligger en grop (A6439) i det nordöstra 
hörnet av område D, denna ligger som en solitär 
och har inte kunnat knytas till någon aktivitet el-
ler andra anläggningar.

Område E 

Hydda E

Hydda E är drygt 9 m2 stor och består av sju 
stolphål (A7259, 7576, 7603, 8437, 8641, 8796 
och 9166) och fyra gropar (A8471, 8566, 206187 
och 206188). Grunden ligger placerad på en san-
dig terrass kringgärdad av blockrik terräng. Här 
skall påpekas att det är osäkert huruvida groparna 
A8471 och 206187 ingått i hyddans konstruktion, 
dessa påträffades på en lägre nivå än övriga an-
läggningar och kan härröra från tidigare aktivite-
ter i området. Grunden till hyddan har en något 
oregelbunden oval form med öppningen i sydväst 
riktad rakt söderut (fig. 163).

Konstruktion E1

Grunden till konstruktion E1 upptar cirka 3 m2 
och består av en ränna (A7217) och tre stolphål 
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(A7272, 7730 och 10414). Rännan A7217 är D-for-
mad med en bredd av 0,8 meter. De tre stolphålen 
låg på rad bakom rännan och är troligen spåren av 
en takbärande konstruktion. Då innerutrymmet i 
konstruktionen varit ytterst litet har den troligen 
inte brukats som en boningshydda, utan istället 
till exempel varit ett förråd eller möjligen platsen 
för någon form av hantverk (fig. 163).

Övriga anläggningar på område E

Mellan konstruktion E1 och hydda E fanns ett 
cirka 3 x 2 meter stort skärvstensflak (A7681) som 
i det närmaste upptar hela det mellanliggande 
området mellan dessa strukturer. Skärvstensflaket 
låg på vad som är tolkat som baksidan på de båda 
strukturerna och var relativt kraftigt.

Syd och sydväst om hydda E påträffades tre 
stolphål (A7588, 8006 och 10430) och två gropar 

(A6453 och 13181). Anläggningarna låg med ett 
relativt stort inbördes avstånd och bildar ingen 
tydlig enhet i plan.

Två stolphål, som låg som solitärer påträffades, 
dels A7746 som låg norr om konstruktion E1 och 
dels A7484 som låg väster om hydda E. Utöver des-
sa påträffades även tre kokgropar (A11298, 11550 
och 12498) cirka 15 meter väster om konstruktion 
E1. Dessa hade en relativt kraftig färgning och låg 
tydligt skilda från övriga anläggningar. Det skall 
påpekas att de låg utanför det fyndförande lagret 
och att det därför är osäkert huruvida de skall ses 
som en del av den neolitiska bosättningen eller 
tillhör en senare tidsperiod.

Södra strandzonen 
I södra strandzonen påträffades endast tre anlägg-
ningar. Den största och mest dominerande är det 
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Figur 159. Område D med alla påträffade anläggningar.

Figure 159. Area D with all located features plotted.
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skärvstensflak, A11310, som upptog nästan hela 
ytan. I detta skärvstensflak noterades även en kok-
grop A11250. Vid grävningen av skärvstensflaket 
noterades flera tätare ansamlingar av skärvsten, 
och möjligen är dessa spåren efter ytterligare kok-
gropar. Söder om skärvstensflaket påträffades även 
en grop, A12801. Denna hade en fyllning av brun 
sand. Då anläggningen saknade spår av sot eller 
kol och inte innehöll några fynd ses dess funktion 
som osäker.

Norra strandzonen 
Den norra delen av den dåtida strandzonen sakna-
de i det närmaste anläggningar, endast tre stolphål 
(A6429, 7968 och 7976) och en grop (A13004) på-
träffades. Stolphålen låg i relativt nära anslutning 
till varandra men bildar inget tolkningsbart rums-
ligt mönster.
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Figur 160. Område D med alla påträffade anläggningar, tolkande version.

Figure 160. Area Grave with all located features plotted and interpreted.

8 mm 4 mm 2 mm 1 mm

Utanför vägglinjen (g) 32,32 9,46 3,36 0,33

Innanför vägglinjen (g) 0 0,26 0,82 0,21

Centralt i hydda D (g) 0 0 0,4 0,01

Figur 161. Diagram över fragmenteringsgraden för 
brända ben, keramik och stenmaterial vid hydda D på 
Högmossen.

Figur 161. Diagram of the fragmentation of burnt 
bones, pottery and stone material at Hut D on the Hög-
mossen site.
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Figur 163. Område E med alla påträffade anläggningar, tolkande version.

Figure 163. Area E with all located features plotted and interpreted.
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Figur 162. Område E med alla påträffade anläggningar.

Figure 162. Area E with all located features plotted.
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Figur 165. Område södra strandzonen med påträffade anläggningar, tolkande version.

Figure 165. Area ss with all located features plotted and interpreted.
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Figur 164. Område södra strandzonen med påträffade anläggningar.

Figure 164. Area ss with all located features plotted.
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Figur 166. Område norra strandzonen med alla påträffade anläggningar.

Figure 166. Area ns with all located features plotted.
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Figur 167. Område norra strandzonen med alla påträffade anläggningar, tolkande version.

Figure 167. Area ns with all located features plotted and interpreted.
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Ett ordnat liv på stranden 
Att närmare bestämma hur en grupp människor 
för 5500 år sedan organiserade sitt dagliga liv på 
sin boplats är inte något lätt uppgift. För att vara 
framgångsrik i att identifiera hur organisationen 
sett ut behöver vi oftast en ingång i materialet, 
eller om man så vill en nyckel som öppnar orga-
nisationsmönstren. På flera andra undersökta 
stenåldersboplatser har oftast sådana fenomen 
som bostäder eller aktivitetsytor tjänat som dessa 
ingångar (se t.ex. Lundberg 1997; Björck 1998; 
Björck & Björck 1999). Även på Högmossen 
finns flera tydliga strukturer och ytor av samma 
typ, men redan tidigt under undersökningen stod 
det klart att de absolut tydligaste mönstren, pa-
radoxalt nog, utgjordes av det som människorna 
på platsen en gång gjort sig av med, nämligen av-
fallet. Till att börja med kan kanske avfall tyckas 
vara en märklig ingång till att försöka förstå vilka 
organisationella principer som funnits på Hög-
mossenboplatsen, men detta gäller endast vid en 
ytlig betraktelse. I princip allt fyndmaterial som 
påträffades på Högmossen har vid ett eller annat 
tillfälle ingått i avfallskategorin och på något sätt 
hanterats. Avfallskategorin inrymmer därmed en 
stor mängd information, både i fynden själva men 
också i deras fördelning gentemot övriga struktu-
rer och ytor på boplatsen (se Larsson 2007). Till 
avfallet och de slutsatser som kan dras från detta 
kommer därför också att knytas aktivitetsytor med 
verksamheter som matlagning och hantverk samt 
även boende. Naturligtvis kan ingen aktivitet be-
traktas som en solitär, utan de har alla samver-
kat och påverkat varandra på olika sätt. Slutligen 
kommer boplatsens organisation att sammanfat-
tas både ur ett rumsligt och kronologiskt perspek-
tiv samt sammanföras till en bild av hur boplatsen 
förändrats från första dagen man satte sin fot på 
stranden till dess man för sista gången paddlade 
bort därifrån.

Högmossens indelningar 

På Högmossen har det funnits minst åtta hyddor 
och vindskydd samt ett gemensamt gravfält. Den 
rumsliga fördelningen av dessa indikerar att plat-

sen kan delas in i tre större grupperingar, vilka i 
detta kapitel betecknas norra, mellersta och södra 
området (jfr. kap. 4, samt se fig. 168). Dessa in-
delningar avviker från dem som används i övriga 
kapitel i monografin genom att flera områden sla-
gits samman då de bedömts beröra övergripande 
kontexter. Det nordliga området består av område 
D och E samt det norra strandområdet, medan det 
mellersta området består av område C och G och 
det södra området omfattar område A, B och det 
södra strandområdet.

Avfallsorganisation 

Avfallshanteringen på Högmossen har redan be-
rörts förhållandevis ingående i en artikel i Volym 1 
Stenåldern i Uppland (Larsson 2007). Artikeln 
hade som syfte att ur ett rumsligt och kronologiskt 
perspektiv identifiera och diskutera olika aspekter 
av avfallshantering på tidig- och mellanneolitiska 
boplatser i östra Mellansverige. Delar av denna 
artikels grundmaterial gällande Högmossen kom-
mer att presenteras och diskuteras här nedan, men 
för en djupare genomgång, inte minst av de teore-
tiska aspekter på avfallshanteringen, hänvisas till 
artikeln. Till avfallsmaterialet kommer här, utöver 
de material som redovisats i artikeln, också att fo-
gas några ytterligare material såsom skärvsten och 
bränd lera, två material som är svåra att jämföra 
mellan boplatser beroende på varierande doku-
mentationsnivåer. Inom en välundersökt boplats 
kan dock dessa material ge mycken insikt i olika 
aktiviteter och struktureringar av rummet. 

Avfallsstrukturer 
I spridningarna av fyndmaterialet framträdde ett 
mönster med tolv fyndkoncentrationer med ben, 
bränd lera, keramik, skärvsten och mindre mäng-
der artefakter av bergart- och mineral (AH1-12) 
samt fem koncentrationer med i huvudsak ben 
(AH13-17) (fig. 168). Dessa koncentrationer tolkas 
utgöra rester av förhistoriska avfallshögar (AH) 
där huvuddelen av avfallet på platsen har dumpats, 
det mesta i direkt anslutning till hyddorna. Av de 
identifierade avfallshögarna är fyra av en sådan 
storlek att de skiljer sig från de övriga (AH1, 3, 4 
och 12). Fyndkoncentrationerna i avfallshögarna 
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Figur 168. Högmossens övergripande indelningar samt identifierade konstruktioner. I figuren har alla fyndmate-
rial i stick 1 beaktats vad gäller avfallshögar och konstruktionernas avgränsning. 

Figure 168. The general subdivision of the Högmossen site, with identified structures. All find materials in layer 1 
are taken into account concerning the spatial distribution of waste heaps and the limits of the constructions. 
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är, ur ett övergripande perspektiv, mycket tydliga 
med en fyndintensitet för ben och keramik som är 
10–15 gånger högre per kvadratmeter än i det om-
givande fyndförande lagret (fig. 169, 170) och för 
bränd lera 20-22 gånger högre (fig. 171). Skärvste-
nen har en förekomst, sett till hela boplatsen, som 
är 8 gånger högre än i kulturlagret som helhet (fig. 
172). Ser man dock till förekomsten av skärvsten 
på olika delar av boplatsen ser man snabbt att det 
här finns stora skillnader mellan de norra, meller-
sta och södra delarna av boplatsen. Fyndintensite-
ten mellan avfallshögar och resten av kulturlagret 
ser i dessa områden istället ut som 12, 4 respek-
tive 5 gånger högre i avfallshögarna. I norr ser vi 
därmed en avsevärt mer strikt placering av skärv-
sten tillsammans med övrigt avfallsmaterial än i 
de mellersta och södra delarna av boplatsen. I den 
södra delen finns dessutom en sekundär förflytt-
ning av skärvstenen utanför hyddkontexterna ned 
mot stranden (se nedan). Artefakter av bergart 
och mineral har en något annorlunda fördelning 
och kan endast kopplas till avfallsstrukturerna i 
vissa bestämda fall (se nedan).

Förekomsten av fyndmaterial utanför avfallshö-
garna beror sannolikt på att avfallshögarna med 
tiden har flutit och kanske delvis också trampats 
ut. Detta är t.ex. synligt i det att dessa omgivande 
lager oftast har en avsevärt mindre (fyndförande) 
tjocklek samt att de ”faller ut” med successivt 
mindre fyndmängder från en central hög. Detta 
innebär att den ursprungliga avfallsmängden i 
högarna troligen varit mycket större än den synes 
vara idag. Mindre mängder kvarts och keramik, 
som ej kan knytas till avfallshögarna, kan i vissa 
fall knytas till diffusa fyndansamlingar invid min-
dre konstruktioner, t.ex. vindskydd G1 (fig. 168). 
Det fyndspridningen avspeglar här är troligen ak-
tiviteter som genererat små kastzoner och/eller 
dumphögar i närområdet till konstruktionen, ofta 
framför densamma. Alla provtagna avfallshögar 
hade fosfatvärden som låg över eller mycket över 
boplatsens fosfatmedelvärde (P°), vilket kan tol-
kas som att det även dumpats organiskt material 
i högarna.

Endast en handfull anläggningar (cirka 3 %) be-
döms ha haft någon form av avfallsfunktion och 
dessa utgörs av ett fåtal gropar, kokgropar och en 

ränna. Huvuddelen av de anläggningar som tolka-
des som avfallsanläggningar kan knytas rumsligt 
till de identifierade avfallshögarna eller struktu-
rer på boplatsen (fig. 168). Av dessa anläggningar 
har flera förmodligen inte haft en primär avfalls-
funktion, utan har istället med tiden fyllts igen av 
sekundärt avfall från överlagrande avfallshögar. 
Alla dessa avfallsanläggningar innehåller mer eller 
avsevärt mer keramik och/eller brända djurben än 
anläggningarna på boplatsen som helhet, där varje 
anläggning i medeltal bara innehåller 170 gram 
keramik respektive 15 gram brända djurben. Sam-
mantaget indikerar de fåtaliga avfallsrelaterade 
anläggningarna, samt de ovan nämnda koncen-
trationerna av fynd i kulturlagret, att den centrala 
företeelsen i avfallshanteringen på Högmossen 
främst har varit öppna avfallshögar.

Avfallshögarnas placering och orientering 
Då avfallshögarnas placering i förhållande till den 
dåtida strandlinjen studeras kan ett flertal intres-
santa fakta urskiljas. För det första återfinns alla 
avfallshögar inom ett spann mellan 7 och 24 meter 
från strandkanten (sett från mitten av högen) och 
i medeltal 15 meter. Då olika delar av boplatsen 
ställs mot varandra är det tydligt att det är i norr 
de största variationerna återfinns (7-24 meter) 
medan den centrala delen har en jämnare men 
mer förskjuten fördelning (18-19 meter) och den 
södra likaså, fast förskjuten mot mitten av spannet 
(13-19 meter). Då enbart de största avfallshögarna 
på platsen studeras (AH 1, 3, 4, 10, 12) syns en tyd-
lig tendens att dessa högar alltid återfinns inom 
ett förhållandevis snävt spann på 12-15 meter från 
stranden. Alla dessa större avfallshögar har place-
rats på framsidan av respektive hydda och det är 
mycket sannolikt att avstånden främst avspeglar 
respektive hyddas avstånd från stranden, då des-
sa avfallshögar kan räknas vara hushållsnära (se 
nedan). Avfallshögar som istället tydligt kan kny-
tas till baksidan av hyddor förekommer inom ett 
snävt spann på 19-21 meter från stranden, medan 
avfallshögar som verkar vara mer fristående före-
kommer inom mycket varierande avstånd inom 
hela spektrat. Dessa sistnämnda grupperingar är 
svårtolkade men avspeglar förmodligen både hyd-
dornas placering på boplatsen samt valet att för-
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Figur 169. Avfallskontexter på Högmossen. Figuren visar både spridningar i form av isaritmer samt relaterade 
fyndinsamlingsenheter (rutor). Källmaterialet i spridningarna är keramik i stick 1 fördelat utifrån vikt i gram.

Figure 169. Waste contexts at Högmossen. The figure shows distribution by way of isarithms as well as related find 
units (squares). The source material is pottery in layer 1 distributed by weight in grams. 
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Figur 170. Avfallskontexter på Högmossen. Figuren visar både spridningar i form av isaritmer samt relaterade 
fyndinsamlingsenheter (rutor). Källmaterialet i spridningarna är ben fördelat utifrån vikt i gram.

Figure 170. Waste contexts at Högmossen. The figure shows distribution by way of isarithms as well as related find 
units (squares). The source material is bone distributed by weight in grams. 
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Figur 171. Avfallskontexter på Högmossen. Figuren visar både spridningar i form av relaterade fyndinsamlingsen-
heter (rutor). Källmaterialet i spridningarna är bränd lera fördelat utifrån vikt i gram.

Figure 171. Waste contexts at Högmossen. The figure shows distribution by way of related find units (squares). The 
source material is burnt clay distributed by weight in grams. 
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Figur 172. Avfallskontexter på Högmossen. Figuren visar både spridningar i form av relaterade fyndinsamlingsen-
heter (rutor). Källmaterialet i spridningarna är skärvsten fördelat utifrån vikt i kg.

Figure 172. Waste contexts at Högmossen. The figure shows distribution by way of related find units (squares). The 
source material is fire-cracked stone distributed by weight in kg. 
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lägga aktivitetsytor med anknutna avfallshögar 
på varierande avstånd från stranden beroende på 
vilken aktivitet som utförts (se Aktivitetsytor och 
ställningar nedan). 

Avfall utomhus – att kasta på hög 
För att kunna bilda sig en uppfattning om hur 
de på Högmossen påträffade avfallshögarna har 
fungerat kommer olika aspekter på fyndmaterialet 
i högarna att analyseras. Från dessa data kommer 
därefter slutsatser att dras både kring vilken typ 
av avfall som deponerats, i vilka högar samt vad 
detta säger om aktiviteterna och beteendena som 
genererat avfallet.

Keramikkärlens storlekar,  

fördelning och användning 

I avfallshögarna på Högmossen påträffades om-
kring 150 kg keramik, vilket kan upplevas som en 
stor mängd, men troligen har nästan allt keramik-
avfall på platsen (drygt 300 kg) en gång dumpats 
i dessa högar. Förmodligen utgör också den på-
träffade keramiken endast en bråkdel av all kera-
mik som en gång funnits på Högmossen (se t.ex. 
Stilborg 2002:14; Ahlgren & Sjödin 2004). Var-
för vi idag endast har, kanske så lite som, ett par 
tiotals procent kvar av den ursprungliga mängden 
keramik. Detta kan troligen förklaras både med 

naturliga nedbrytningsfaktorer, som exempelvis 
frostsprängning och med mänsklig påverkan, bl.a. 
genom återanvändning av keramikskärvor eller 
trampningseffekter. Sammantaget är påverkan på 
keramikmaterialet svår att kvantifiera men den 
naturliga och mänskliga påverkan har troligen 
stått för lika stora andelar.

Efter det att vikt och antal keramikfragment/
skärvor i varje avfallshög sammanställts samt stor-
leken på identifierade kärl och deras fördelning 
bestämts framträder mönster som bedöms vara 
meningsbärande (fig. 174, 175, 176). Storleken på 
kärlens mynningsdiametrar ligger mellan 6–44 cm 
och kan delas upp i olika grupperingar. En grupp 
innefattar alla storlekar och återfinns i AH3 och 
12, en annan grupp saknar de största mynnings-
diametrarna och återfinns i AH1, 2, 4, 10, medan 
en tredje grupp saknar kärl med de små och med-
elstora mynningsdiametrarna och återfinns i AH5, 
8, 9. Den rumsliga fördelningen av dessa avfalls-
högar antyder att de mest fullständiga serviserna 
har tillhört de stora hyddornas inventarium (B och 
D) medan avfallshögar invid den centrala hydda 
C och baksidan av en av de större hyddorna (D) 
saknar de mindre kärlen. Då de fragmenterade ke-
ramikkärlen i avfallshögarna analyseras med avse-
ende på rumslig fördelning står det också klart att 
inte alla kärl har dumpats i enskilda avfallshögar. 
Istället finns flera kärl som dumpats i två och även 
tre olika avfallskontexter. Detta har huvudsakli-
gen skett invid hydda D i AH2, 3, 4, 5, vilka ligger 
både direkt utanför öppningen till hyddan samt 
på fram- respektive baksidan av densamma. I ett 
fall finns även rester av ett kärl på vardera sidan 
av gravfältet. Dessa depositioner har utförts så att 
vi idag finner kärl spridda över avstånd om flera 
tiotals meter, vilket knappast kan vara en slump. 
Mest troligt representerar de förstnämnda fördel-
ningarna av kärl urstädningar av aktivitetsytor el-
ler hyddan där olika typer av tillvägagångssätt valts 
vid olika tillfällen. Den sistnämnda fördelningen 
av ett kärl på båda sidorna om det centrala gravfäl-
tet avviker dock från de övriga kärlfördelningarna. 

För att kunna närmare bestämma vad keramik-
kärlen har använts till kan man ta hjälp av natur-
vetenskapliga metoder som exempelvis lipidana-
lyser. Denna metod innebär att kärlen analyseras 

A nr Typ Ansluter 
till kontext

Keramik-
vikt

Benvikt

6196 Kokgrop Gravfält 1016 31

8471 Grop Hydda E 154 70

8883 Grop AH9 1350 14

8937 Grop AH9 1825 215

10607 Ränna AH3 3289 277

50000 Kokgrop AH3 5515 194

Figur 173. Tabell över de anläggningar som utifrån 
sitt fyndmaterial och placering betraktas som en del i 
avfallshanteringen på platsen. 

Figure 173. Table of features that, due to their find 
material and position are viewed as part of the waste 
treatment at the site.
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med avseende på innehåll av olika fettsyror (lipi-
der) som avsatts i kärlväggarna då till exempel mat 
tillagats i kärlen. Lipidanalysen i kombination 
med kärlens utseende, storlek och rester av orga-
niska beläggningar gör att kärlens funktion och 
användning kan spåras (se kap. 7). 

De absolut största kärlen, som huvudsakligen 
påträffas i avfallshögar i anknytning till de två 
största hyddorna (B och D), saknar lipider och en 
tolkning är att de använts som t.ex. vattenkärl eller 
förrådskärl (fig. 177, 178 se även fig. 131). De kärl 
som innehåller spår av en blandning av vegetabi-
lier och fisk/marina djur har diametrar på 10-16 
cm och förmodligen har de använts som kokkärl. 
Dessa kärl kan huvudsakligen knytas till avfallshö-
garna invid de stora hyddorna (B och D) samt i ett 
par fall till de mindre hyddorna i Högmossens nor-
ra och centrala delar (C och E). Kärl som endast 
har använts för att tillaga eller förvara vegetabilier 
har haft diametrar på 8-35 cm och återfinns huvud-
sakligen i avfallshögar som kan knytas till de större 

hyddorna (B och D). Då organiska beläggningar 
på keramiken studeras framgår att avfallshögarna 
invid hydda D, i viss mån även hydda B, innehål-
ler den största andelen keramikskärvor med or-
ganiska beläggningar. Troligen har de organiska 
beläggningarna ett ursprung i bl.a. mat som bränt 
fast på utsidan av kärlen, vilket därmed indikerar 
kokkärl. På de skärvor med organiska beläggningar 
där mynningsdiametern kan identifieras ligger den 
på 8-24 cm, vilket indikerar att kokkärl även kan 
sökas utanför variationsområdet 10-16 cm. 

Sammanfattningsvis verkar de mest kompletta 
serviserna påträffas kring de två största hyddorna 
(B och D) på Högmossen, där har funnits både 
större vattenkärl, kokkärl i den mindre storleks-
klassen samt kärl för förvaring/tilllagning av enbart 
vegetabilier. I dessa hyddor har man främst kastat 

Vikt all keramik/antal Vikt skärvor/antal

Avfallshög 6 2,14 16,18

Avfallshög 14 2,05 12,7

Avfallshög 4 1,59 12,51

Avfallshög 1 1,57 15,47

Avfallshög 3 1,57 11,58

Avfallshög 11 1,51 13,63

Avfallshög 13 1,51 6,95

Avfallshög 10 1,47 11,19

Avfallshög 8 1,47 13,16

Avfallshög 17 1,44 13,05

Avfallshög 5 1,42 13,25

Avfallshög 7 1,36 13,76

Avfallshög 15 1,28 8,82

Avfallshög 2 1,27 13,78

Avfallshög 16 1,1 9,43

Avfallshög 12 0,88 11,72

Avfallshög 9 0,79 14,5

Figur 174. Tabell över vikt (gram) per all keramik 
respektive skärva.

Figure 174. Table of weight (grams) for all pottery 
and sherds respectively. 

Antal Kärl Spann (cm) Medelvärde 
(cm)

Avfallshög 3 23 8-44 21,4

Avfallshög 12 19 8-41 24,1

Avfallshög 4 17 8-34 19,2

Avfallshög 2 9 7-35 21,4

Avfallshög 1 8 6-35 22

Avfallshög 10 8 10-39 20,6

Avfallshög 5 4 30-44 36

Avfallshög 8 2 18-40 29

Avfallshög 9 2 17-33 25

Avfallshög 13 1 6 6

Avfallshög 7 1

Avfallshög 11 0

Avfallshög 14 0

Avfallshög 15 0

Avfallshög 16 0

Avfallshög 17 0

Avfallshög 6 0

Figur 175. Minsta antal kärl som kan knytas till varje 
avfallshög samt deras kärlstorlekar (mynningsdiameter), 
uttryckt både som ett variationsområde samt som ett 
medelvärde.

Figure 175. The least number of vessels that can be 
linked to each waste heap and their vessel size (rim 
diameter), expressed both as a quantile and as a mean 
value. 
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större kärldelar eller kärl på framsidan av hyddan, 
medan man på baksidan främst har kastat mindre 
kärl eller endast få stora. De större hyddorna har 
även spår av flera urstädningar då samma kärl före-
kommer i flera olika avfallshögar kring hyddorna. I 
hyddorna C och E har även använts mindre mäng-
der av små kokkärl, kärl med enbart vegetabiliskt 
innehåll och i något enstaka fall större vattenkärl, 
men andelen av dessa kärl är avsevärt mindre än i 
avfallshögarna kring de större hyddorna. 

Mängden dekorerade skärvor i avfallshögarna 
kring de två större hyddorna (AH3, 4, 10, 12) har 
en intressant fördelning där den norra hyddan (D) 
har en lägre andel dekorerade skärvor än den söd-
ra hyddan (B) (se kap. 7 och fig. 179). Då alla dessa 
avfallshögar har ett stort inslag av keramik avspeg-
lar troligen detta en verklig situation där kärlen 
som använts i hydda B har haft mer dekor medan 
kärlen som använts i hydda D har haft mindre de-
kor. I jämförelse har de avfallshögar som varit pla-
cerade väl bortom ingångar till hyddor (AH2, 5, 6 

och 9) innehållit mindre mängder av dekorerade 
skärvor från kärl än avfallshögar som varit placera-
de invid ingångar till hyddor. Om vi lyfter blicken 
till hela boplatsens avfallshögar är det tydligt att 
det också finns både stora likheter och skillnader i 
vilken typen av dekor som använts (se kap. 7 och 
fig. 141). Kortfattat kan man säga att det finns tre 
tydliga områden där skillnader existerar och det är 
i avfallshögarna kring hydda D (AH 3, 4, 5), kring 
hydda C och aktivitetsområdet söder om denna 
(AH 7, 8, 9) samt kring hydda B (AH 10, 11, 12). 
Intressant nog kan man alltså konstatera att skill-
naderna är störst inom respektive hyddkontext 
medan skillnaderna mellan de samma är väsentligt 
mindre (se kap. 7). Ett förslag till tolkning är att 
kärl med olika dekor också har representerat kärl 
med olika funktion och/eller att de har haft olika 
betydelser knutna till sig. Detta skulle exempelvis 
kunna innebära att man deponerat dem i olika 

AH

Avfallshög 1

Avfallshög 2 3, 4, 5

Avfallshög 3 2, 4, 5

Avfallshög 4 2, 3, 5, 7

Avfallshög 5 2, 3, 4

Avfallshög 6

Avfallshög 7 4

Avfallshög 8

Avfallshög 9 10

Avfallshög 10 9

Avfallshög 11

Avfallshög 12

Avfallshög 13

Avfallshög 14

Avfallshög 15

Avfallshög 16

Avfallshög 17

Figur 176. Samband mellan avfallshögar baserat på 
förekomst av keramikskärvor från samma kärl.

Figure 176. Connections between waste heaps based 
on occurrences of pottery shards from the same vessel. 

Kärl 
nr

Kärl-
storlek (cm)

Hydda Tolkning lipider

109 8 D Vegetabilier

3 10 D Fisk/marint - Vegetabilier 
Kokkärl

99 11 D Fisk/marint

88 14 B Fisk/marint - Vegetabilier 
Kokkärl

40 14 D Fisk/marint - Vegetabilier 
Kokkärl

97 14 D Vegetabilier

26 15 D, C Fisk/marint - Vegetabilier 
Kokkärl

4 16 E Fisk/marint - Vegetabilier 
Kokkärl

2 17 B Vegetabilier

93 20 B Vegetabilier

13 25 E Vegetabilier

14 29 D Vegetabilier

1 34 D Tomt

7 35 D Vegetabilier

89 41 B Tomt

Figur 177. En sammanfattning av lipidanalyser på 
Högmossen kopplade till kärl och hyddor.

Figure 177. Summary of lipid analyses at Högmosen, 
linked to vessels and huts. 
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kontexter beroende på vilken yta kring hyddkon-
texterna de använts på, deponeringen kan alltså ha 
varit aktivitetsstyrd.

Den brända leran 
Fördelningen av den brända leran i avfallshögarna 
kan betraktas ur två perspektiv, rumslig fördelning 
av mängd (vikt) eller rumslig fördelning av typ. Då 
mängden betraktas står det klart att fördelningen 
av de dryga 300 gram som påträffades på Högmos-
sen har både likheter och skillnader beroende på 
vilket område som observeras (fig. 171). I både det 
norra, mellersta och södra området förhåller sig 
mängden bränd lera i avfallshögar och den reste-
rande delen av respektive område förhållandevis 
jämn (20-22 gånger mer i avfallshögarna). Man 
har alltså valt att deponera materialet i avfalls-
strukturer i samma utsträckning i båda områdena. 
Sett till faktisk mängd bränd lera per kvadratme-
ter i avfallshögar per område finns dock skillnader. 

Det norra området har 300 % mer bränd lera per 
kvadratmeter i avfallshögar än det södra området 
och 65 % mer än det mellersta området. Då även 
den totala mängden bränd lera i respektive område 
jämförs framstår dessa skillnader som än mer tydli-
ga. Sammantaget indikerar detta att man i det nor-
ra området i högre utsträckning använt sig av och/
eller framställt bränd lera. Man har dock i lika stor 
utsträckning som i de övriga områdena deponerat 
den i avfallsstrukturer när den kasseras. Här kan 
därmed en tydlig bild av en likformig avfallshante-
ring tecknas samtidigt som skillnader i aktiviteter 
mellan områdena kan påvisas.

Den brända leran kan delas in i tre olika typer 
utifrån främst funktion, typerna är figuriner (se 
nedan), lerklining samt övrigt bränt lermaterial. 
Här skall endast det övriga brända lermaterialet 
och lerkliningen studeras. Lerkliningen utgörs 
av sex bitar med mer eller mindre tydliga avtryck 
av kvistar. Av dessa återfinns huvuddelen inom 
någon meter från varandra i AH3. Fördelningen 

Vegeta-
bilier

Kokkärl Fisk/
marint

Tomt

Avfallshög 2 X X X X

Avfallshög 4 X X X X

Avfallshög 12 X X X X

Avfallshög 1 X X X

Avfallshög 3 X X X

Avfallshög 5 X X X

Avfallshög 7 X X X

Avfallshög 9 X

Avfallshög 10 X

Avfallshög 6

Avfallshög 8

Avfallshög 11

Avfallshög 13

Avfallshög 14

Avfallshög 15

Avfallshög 16

Avfallshög 17

Figur 178. Övergripande sammanfattning av lipidres-
ter kopplade till respektive avfallshög.

Figure 178. General summary of lipid residue linked 
to the respective waste heap.

% med dekor Hydda

Avfallshög 17 50 A

Avfallshög 15 85,7 A

Avfallshög 16 100 A

Avfallshög 12 73,7 B

Avfallshög 11 75 B

Avfallshög 10 77,7 B

Avfallshög 7 70,4 C

Avfallshög 8 75 C

Avfallshög 5 56,8 D

Avfallshög 3 65,9 D

Avfallshög 4 67,5 D

Avfallshög 2 69,6 D

Avfallshög 14 95,2 D

Avfallshög 1 77 E

Avfallshög 6 54,8

Avfallshög 9 58,5

Avfallshög 13 87,5

Figur 179. Andelen skärvor med dekor i avfallshögar 
anknutna till hyddorna.

Figure 179. Proportion of shards with decor linked to 
the huts. 
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antyder att man endast i liten utsträckning klinat 
väggar eller föremål på platsen, men att då man 
gjort detta har defekt klining deponerats i avfalls-
strukturer. Det övriga brända lermaterialet har 
tidigare bedömts kunna härröra från aktiviteter 
såsom test av lermaterial inför kärlframställning 
eller oavsiktligt bränd lera. En annan möjlighet är 
att delar av den övriga brända leran utgör rester 
efter matlagning, närmare bestämt rester av lerin-
packningar kring olika maträtter. Denna metod 
är förmodligen lika gammal som matlagningen 
själv och innebär ett sätt att tillaga maten genom 
ångkokning. Den våta leran som draperats kring 
maten avger långsamt sin fukt som ånga, vilken 
delvis stannar inuti lerpaketet då utsidan sakta 
hårdnar och blir allt mer ogenomtränglig. Då le-
ran förmodligen utgjorts av lera med t.ex. ett högt 
siltinnehåll (Wood 2000:96), har den lämpat sig 
sämre för kärltillverkning men också haft en säm-
re bevarandegrad och därför kan man förmoda att 
endast små mängder av leran har bevarats fram till 
idag. Att den brända leran skulle härstamma från 
denna typ av aktivitet får anses som svårbevisat 
(även om lipidanalys bör vara en framkomlig väg). 
Det finns dock flera exempel på arkeologiskt un-
dersökta platser där bränd lera av denna typ tol-
kats som just matinpackningar (Wood 2000:93ff 
och däri anförd litteratur; Streiffert 2005; Larsson 
2006). Om denna tolkning av funktion följs upp 
med en tolkning av den rumsliga spridningen av 
materialet, kan fördelningen av den brända leran 
i avfallshögar ses som restprodukter från matlag-
ningsaktiviteter. Dessa har förmodligen ägt rum i 
närområdet till hyddorna, men sett till de få frag-
menten av bränd lera som påträffats inuti hyd-
dorna är det troligt att den inte ägt rum här utan 
att de främst härrör från närbelägna aktivitetsytor 
(fig. 171). Skillnaden mellan den norra, mellersta 
och södra delen av boplatsen, då det kommer till 
förekomst av bränd lera, skulle i ljuset av de ovan-
stående resonemangen kunna tolkas som att man 
på den södra delen, och delvis mellersta delen av 
boplatsen, valt att tillaga lerinpackad mat i mindre 
utsträckning än i norr, ett mindre troligt alternativ 
är att det har funnits mindre människor på denna 
del av boplatsen.

Övriga keramiska artefakter 
Då artefakter såsom figuriner och lerpärlor i kera-
mik och/eller bränd lera beaktas framträder delvis 
andra mönster än de vi finner hos kärlen eller den 
övriga brända leran (fig. 180). De har påträffats i 
en förhållandevis begränsad omfattning på Hög-
mossen men fördelar sig någorlunda jämt i och 
utanför avfallshögar. Den rumsliga fördelningen 
över platsen är så tydlig att man, generellt sett, 
kan påstå att det runt den nordliga hyddan (D) 
samt hydda C och E påträffades hela boplatsens 
samlade mängd av figuriner. Runt den södra hyd-
dan (B) och hydda A saknas dessa istället helt. När 
det gäller lerpärlorna (som dock är förhållandevis 
få på platsen) är istället den rumsliga fördelningen 
helt jämn mellan söder och norr. Sammantaget 
indikerar detta att bruket av figuriner varit unikt, 
medan pärlor verkar ha brukats av alla. 

Det brända djurbensmaterialet 
Allt benmaterial som påträffades på Högmossen 
var bränt och bevarandeförhållandena har varit 
mycket dåliga för obrända djurben. Benmateria-
let utgör därför endast en mycket liten del av den 
ursprungliga mängden djurben på platsen. Anled-
ningen till den ändå förhållandevis stora mäng-
den (cirka 15 kg) kan vara att man valt att bränna 
stora delar av slakt- och matavfallet. Även delar av 
köttstycken (med vidhängande ben) kan ha bränts 
vid tillagning. Förbränning av benavfallet har 
förmodligen praktiserats då det både givit ett bra 
energirikt bränsle och underlättat renhållningen 
(Binford 1983:250; Welinder m.fl. 1998:78; Björck 
& Björck 1999:46). 

En fråga som uppstår är om bara ben från vissa 
djur bränts eller kanske bara ben från djur som 
man primärt använt för föda? Sett till den stora 
artvariationen hos benmaterialet verkar dock en 
sådan urvalsmetod varit av begränsad omfattning 
och troligen underordnad en naturlig tafonomi på 
platsen. Om även de förhöjda fosfatvärdena i av-
fallshögarna beaktas är det rimligt att anta att det 
obrända djurbensmaterialet en gång har dumpats 
i dessa högar. Att huvuddelen av de brända och 
obrända djurbenen samt slakt- och matrester lagts 
i avfallshögar efter förbränning och/eller matlag-
ning, innebär att det hos människorna på platsen 
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Figur 180. Fördelning av figuriner och lerpärlor på Högmossen. En liten röd punkt = 1 figurin, en stor röd punkt = 
2 figuriner och en blå punkt = 1 lerpärla.

Figure 180. Distribution of figurines and clay beads at Högmossen. Small red dot = 1 figurine. Large red dot = 2 
figurines. Blue dot = clay bead.
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troligen funnits en stark tradition om hur denna 
typ av avfall borde hanteras.

Djurarter 

På Högmossen finns minst 23 olika djurarter repre-
senterade, av vilka 16 stycken har identifierats med 

fullständig säkerhet (se kap. 6). Till de förstnämn-
da kan även läggas ett fåtal arter vars identifiering 
är mer tveksam. I princip finns alla arter represen-
terade i avfallshögarna, men inte inom varje av-
fallskontext. Enstaka arter förekommer i praktiskt 
taget samtliga avfallskontexter och kan beskrivas 
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Abborre Fisk X X X X X X X X X X X

Abborrfisk Fisk X X

Bäver Däggdjur X X X

Gräsätare Däggdjur X X

Grävling Däggdjur X

Grönl.säl Däggdjur X X X X X X X X X X X X X

Gås? Fågel X X

Gädda Fisk X X X X X X X X X X X X X

Gös Fisk X X X

Karpfisk Fisk X X X X X X X

Lake Fisk X X

Laxfisk Fisk X X X X

Liten rovfågel? Fågel X

Mårddjur Däggdjur X X

Mört Fisk X X X

Obestämd fisk Fisk X X X X X X X X X X X X X X

Obestämd fågel Fågel X

Obestämt 
däggdjur

Däggdjur X X X X X X X X X X X X X X X

Plattfisk Fisk X

Rovfågel Fågel X

Rådjur Däggdjur X

Räv Däggdjur X

Sik Fisk X X X X X X X X

Sik/Laxfisk Fisk X X X X X X X X X X

Svin Däggdjur X X

Säl Däggdjur X X X X X X X X X X X X X X X X X

Torsk Fisk X

Torskfisk Fisk X

Utter Däggdjur X

Vikaresäl Däggdjur X X X X X X X X X X X

Figur 181. Arter i respektive avfallshög. 

Figure 181. Species found in each waste heap.
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som basala då de även är de vanligaste på platsen 
som helhet. De dominerande av dessa är grönlands-
säl och vikare, vilka återfinns tillsammans i nästan 
alla avfallskontexter. Där dessa inte säkert identi-
fierats finns det åtminstone säl av oidentifierad art. 
Utöver sälarna är också abborre och gädda rikligt 
förekommande och fisk saknas egentligen endast 
helt i AH16 där blott säl har identifierats. I de fåtal 
anläggningar som bedömts vara avfallsrelaterade 
finner vi samma mönster med säl och fisk i varje 
kontext, med undantag av ben från vikare som till 
stor del verkar saknas (fig. 181).

De förekommande arterna har vidare delats in 
i fem grupper utifrån djurart och i vissa fall livs-
miljö (terrestrisk, marin). Här framträder ett annat 
mönster, där de största avfallshögarna (AH1, 3, 4, 
12) uppvisar den största artvariationen med före-
komst av arter inom alla grupper, medan de mindre 

avfallshögarna nästan helt saknar inslag av terrestra 
däggdjur och fåglar (fig. 182). Möjligen beror det 
delvis på att bevarandeförhållandena i de stora hö-
garna varit bättre, men det bör rimligen bara för-
klara den totala frånvaron av mycket små material, 
såsom fågelben. Fördelningen av benen från de ter-
restriska däggdjuren verkar dock avspegla en för-
historisk situation. Tre av de artrikaste avfallshö-
garna har också en rumslig närhet till ingångarna 
kring de två större hyddorna (B och D). 

Slakt- och matavfall 

Relationen mellan ben som bedöms härröra från 
slaktdelar och ben som kommer från matdelar va-
rierar förhållandevis starkt mellan avfallshögarna 
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Avfallshög 1 X X X X

Avfallshög 2 X X X

Avfallshög 3 X X X X X

Avfallshög 4 X X X X X

Avfallshög 5 X X X X

Avfallshög 6 X X X

Avfallshög 7 X X X

Avfallshög 8 X X X

Avfallshög 9 X X

Avfallshög 10 X X X

Avfallshög 11 X X X

Avfallshög 12 X X X X X

Avfallshög 13 X X X

Avfallshög 14 X X X

Avfallshög 15 X X X

Avfallshög 16 X

Avfallshög 17 X X X

Figur 182. Samband mellan övergripande djurarts-
grupp och respektive avfallshög. 

Figure 182. Connections between general species 
groups and respective waste heaps.

Relationen slakt/mat

Avfallshög 1 3,6

Avfallshög 2 3,1

Avfallshög 3 2,1

Avfallshög 4 1,6

Avfallshög 5 4,6

Avfallshög 6 5,5

Avfallshög 7 2,7

Avfallshög 8 X

Avfallshög 9 X

Avfallshög 10 1,7

Avfallshög 11 X

Avfallshög 12 1,7

Avfallshög 13 2,5

Avfallshög 14 3

Avfallshög 15 2,6

Avfallshög 16 X

Avfallshög 17 2,2

Figur 183. Relationen mellan slakt- och matavfall på 
Högmossen. Låga värden indikerar mer matavfall, hö-
gre värden mer slaktavfall. Ett X står för att materialet 
inte specialregistrerats i tillräcklig omfattning för att en 
trovärdig analys skall kunna genomföras.

Figure 183. Relationship between slaughter and food 
waste at Högmossen. Low values indicate predominance 
of food waste while high values indicate predominance 
of slaughter waste. An X means the material has not 
been subject to special registration to a degree to which a 
plausible analysis can be performed.
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och i alla finns en övervikt för ben som tolkas 
komma från slakt (fig. 183). Ett tydligt mönster är 
dock att flertalet av de avfallshögar som är belägna 
alldeles utanför öppningen till hyddorna D och B 
(AH3, 4, 10, 12), har en högre andel av ben från 
vad som bedöms vara matdelar. 

På den norra delen av boplatsen finns fem av-
fallshögar, belägna på baksidan av eller väl bortom 
öppningen till hydda D, med en relativt sett högre 
andel av ben från slakt (AH2, 5, 6, 13, 14). På den 
södra delen av boplatsen finns också en avfallshög, 
belägen på baksidan av hydda B, med en relativt sett 
högre andel av ben från slakt (AH15). Även tre av-
fallshögar på boplatsens norra, mellersta och södra 
delar (AH1, 7, 17), rumsligt knutna till hydda E, C 
och A, har en viss övervikt för slaktavfall, även om 
AH17 ligger i en gråzon. Hos det ovan nämnda ter-
restriska benmaterialet finns också en stark övervikt 
för ben från de mindre köttrika delarna på djuren. 
Fördelningen av benen från terrestriska djur är del-
vis avvikande från de marina djurens benmaterial 
genom att de i många fall återfinns i avfallshögar på 
framsidan av hyddorna (AH1, 3, 4, 5, 12). 

Skärvstensavfallet 
I alla avfallshögar finns större eller mindre inslag 
av skärvsten. När förhållandet mellan skärvsten-
sinnehållet i respektive hög samt dess omgivande 
kulturlager studeras är det tydligt att vissa avfalls-
högar har haft en medveten, samlad och regelbun-
den deponering av skärvstensavfall, medan andra 
avfallshögar endast har mottagit små mängder 
skärvsten, förmodligen endast vid sporadiska till-
fällen (se fig. 172). De sistnämnda högarna sak-
nar också (hos skärvstenen) en tydlig avgränsning 
gentemot det omgivande kulturlagret, vilket kan 
tolkas som att det i närområdet funnits en mindre 
tydlig kast- eller dumpzon där avfallshögen endast 
utgjort en del av området. Om den rumsliga fördel-
ningen av skärvsten i avfallshögar och omgivande 
kulturlager studeras på områdesnivå framstår det 
norra området som tydligt avvikande. Här har 
20-70 % mer skärvsten deponerats jämfört med 
de övriga områdena. Här finns också flera avfalls-
högar med en tydlig primär deponering av skärv-
sten. Sett ur ett övergripande perspektiv framstår 
skärvstenen i detta område som mer, om än inte 

helt, inkorporerad i avfallsorganisationen tillsam-
mans med de övriga materialen. I det södra områ-
det finns en lägre grad av deponering av skärvsten 
i avfallshögar. Detta tillsammans med större frilig-
gande skärvstensamlingar kan tolkas som att man 
i detta område valt att låta skärvstensavfallet ha 
en egen organisation. Det mellersta området har 
precis som det södra en avsevärt lägre andel skärv-
sten i avfallshögar i jämförelse med det omgivande 
kulturlagret samtidigt som det finns flera mycket 
tydliga koncentrationer av skärvsten inom avfalls-
högarna (primär skärvstensdeposition). I detta 
område finns alltså både en strikt avfallshantering 
inom avfallshögarnas ramar samt depositioner/
koncentrationer utanför de samma. De sistnämnda 
kan möjligen kopplas till vindskydd G1 och de ak-
tiviteter som försiggått kring detta. Tillsammans 
indikerar dessa omständigheter att skärvstenen på 
Högmossen endast delvis, men främst områdesvis, 
har betraktats som ett avfallsmaterial i samma klass 
som t.ex. keramikfragment och brända ben.

Bergart och mineral 
Som tidigare beskrivits följer den rumsliga för-
delningen av bergarts- och mineralartefakter inte 
fullständigt den som bildas av keramik och de 
brända djurben. Det verkar som om hanteringen 
av stora delar av stenmaterialet har styrts utifrån 
andra premisser och att endast mindre delar av 
materialet slutligen har kastats i avfallshögar. Vis-
sa övergripande mönster i samband med bergarts-
material i avfallshögar går dock att urskilja (fig. 
184). Sammantaget indikerar spridningen och 
funktionen hos bergarten och flintan att huvud-
delen av flintan samt vissa defekta redskapstyper 
som yxor, slipstenar, brynen och pilspetsar i hög 
utsträckning har dumpats i avfallshögar, medan 
de fåtal knack- och malstenar som påträffats varit 
hela då de hamnat i avfallshögen.

Av hela boplatsens bearbetade bergartsmate-
rialet påträffades cirka 40 % i AH8 och av all den 
bergart som påträffades i avfallshögar påträffades 
cirka 45 % i just denna. Bergartsmaterialet som 
påträffades i AH 8 bestod av större mängder sla-
gen ryolit. Mer än hälften av den totala mängden 
ryolit kring hydda C påträffades i AH8. En möj-
lig tolkning är att bergartsmaterialet dumpats här 



291arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

efter bearbetning och användning som utförts på 
den närbelägen aktivitetsyta 5 där stora mängder 
av materialet ligger utspritt på ytan. 

Då kvartsen i avfallshögarna analyseras kan 
rumsliga likheter med keramik och brända djur-
ben urskiljas (fig. 185). Likheterna består bl. a. i 
mängden kvarts, vilken är störst, med vissa un-
dantag, i de flesta av de stora avfallshögarna (AH3, 
4, 10, 12). Den huvudsakliga kopplingen mellan 
stora avfallshögar och mängden kvarts indikerar 
att kvartsen främst ingått i ett avfallssystem i när-
området till eller inom de två större hyddorna (B 
och D). Den kvarts som dumpats i dessa avfallshö-
gar har bestått av både avslag, splitter och kärnor, 
vilket tyder på att det både rör sig om avfall från 

slagtillfällen samt också ett urplockat material där 
flera av avslagen använts till redskap (se kap. 5 
samt Lindberg 2007). AH8 avviker genom att den 
har större mängder kvarts men inte ligger intill en 
större hydda. Troligen kan avfallshögen kopplas 
till en närbelägen produktionsplats, vilken huse-
rats på en mindre aktivitetsyta alldeles utanför in-
gången till hydda C och där stora delar av restpro-
dukterna rensats till den närbelägna avfallshögen 
(se kap. 5). Bristen på kvarts i den stora avfallshö-
gen AH1 indikerar att kvartsen inte i någon större 
utsträckning ingått i ett avfallshanteringssystem 
i närområdet till eller inom hydda E. Istället har 
troligen tillverkningen av kvartsartefakter och en 
eventuell slagplats varit belägen på andra sidan 
hyddan, åt nordväst, och därmed har behovet av 
att föra bort restprodukterna varit mindre.
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Avfallshög 1 1 1 2

Avfallshög 2 1

Avfallshög 3 1 5 1

Avfallshög 4 4 2 3 2

Avfallshög 5

Avfallshög 6 1 2

Avfallshög 7 9

Avfallshög 8 136 1 1 1

Avfallshög 9 7

Avfallshög 10 1 1 1 1

Avfallshög 11 1 1

Avfallshög 12 1 2 1 1 2

Avfallshög 13

Avfallshög 14

Avfallshög 15

Avfallshög 16 1

Avfallshög 17 1 3

Figur 184. Sammanställning av stenmaterialet i 
respektive avfallshög på Högmossen.

Figure 184. Compilation of stone material in the 
respective waste heaps at Högmossen.
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Avfallshög 12 923,7 81 11,4 27 4 50

Avfallshög 4 242,9 36 6,75 7 29

Avfallshög 10 231,1 35 6,6 16 2 17

Avfallshög 3 198,5 27 7,35 5 1 21

Avfallshög 8 190,7 23 8,29 5 18

Avfallshög 1 75,2 10 7,52 2 2 6

Avfallshög 11 64,4 17 3,79 5 12

Avfallshög 7 51 12 4,25 7 5

Avfallshög 9 44,8 11 4,07 4 7

Avfallshög 2 31,4 7 4,49 1 6

Avfallshög 17 28 22 1,27 9 13

Avfallshög 16 14,5 5 2,9 1 4

Avfallshög 15 12,1 2 6,05 1 1

Avfallshög 6 3,2 5 0,64 3 2

Avfallshög 5 0,1 1 0,1 1

Avfallshög 13 0,1 1 0,1 1

Avfallshög 14

Figur 185. Sammanställning av kvartsmaterialet i 
respektive avfallshög på Högmossen.

Figure 185. Compilation of quartz material in the 
respective waste heaps at Högmossen.
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Avfall inomhus  
– mellanstationer och renhållning 

Om vi för tillfället lämnar de många avfallshö-
garna ute på Högmossens yta och istället tassar in 
i hyddans dunkel finner vi snart att det även här 
har funnits en ordning i hanteringen av avfallet. 
Mängden keramik, bränd lera, skärvsten och brän-
da djurben i hyddorna är, i relation till boplatsen 
som helhet, liten. Det tyder på att hyddorna regel-
bundet städats och/eller att deponeringen av avfall 
inom dem sett ut på ett annat sätt än utanför. I 
hyddorna finns även större eller mindre inslag av 
kvarts och bergart, vilket är mycket intressant då 
dessa material inte har samma starka koppling till 
avfallshögarna utanför hyddorna och av allt att 
döma hanterats enligt egna regler. 

I hyddorna på Högmossen har ingångarna hål-
lits rena från avfall. Det har även i de flesta hyddor 
funnits centrala ytor som hållits rena, medan det i 
det inre av hyddorna har tillåtits ansamlas mindre 
mängder avfall. I flera fall har detta avfall rensats 
upp emot väggarna på hyddan. Denna avfallsan-
samling kan klassificeras som en sekundärdepone-
ring av avfall, eller en mellanstation, inom hyddans 
väggar medan utförseln av samma avfall vid ett se-
nare tillfälle till avfallshögarna utanför hyddan kan 
ses som en tertiärdeponering. Förbindelsen mellan 
hyddans avfall och avfallshögarna styrks av att en 
städning av hyddornas golvytor är synlig i alla hyd-
dor med undantag av hydda A, och att alla hyddor 
förutom just hydda A har närbelägna avfallshögar 
med stora mängder keramik och brända djurben. 
Det är alltså tydligt att avfallet som städats ur hyd-
dorna dumpats i aktuella avfallshögar utanför in-
gångarna. Detta styrks av den mycket tydliga sam-
variationen mellan brända djurben och keramik i 
både hyddorna och avfallshögarna. Då olika data 
rörande keramiken som påträffades i hyddorna 
jämförs med data kring den keramik som påträf-
fas i avfallshögarna är det endast få skillnader som 
säkert kan fastställas. Den enda tydliga skillnaden 
är att det i hyddorna, i jämförelse med avfallshö-
garna, finns mindre av de stora keramikskärvorna. 
Stora skärvor från keramikkärl har troligen rensats 
ur hyddan relativt omgående. De brända djurbe-
nen i hyddorna domineras nästan totalt av säl vil-

ket stämmer väl med avfallshögarna utanför. Ben 
från fisk är dock, procentuellt sett, färre än vad de 
borde vara i jämförelse med avfallshögarnas inne-
håll. Detta förklaras troligen av bevarandeförhål-
landen, som kan antas ha varit bättre i avfallshö-
garna än på hyddgolven, men det är inte heller 
omöjligt att fisk också kan ha förts in i hyddorna 
i mindre utsträckning än säl. Fiskens artfördelning 
visar även vidare en god överensstämmelse mel-
lan avfallshögar och hyddgolven vilket ytterligare 
styrker sambandet dem emellan. Den brända leran 
som diskuterats ovan har endast i ett fåtal fall på-
träffats i hyddorna och vid dessa tillfällen främst i 
centrala områden och nära utgången. De enstaka 
fragmenten i hyddorna kan, om de utgör rester av 
lerinpackningar, tolkas som att en viss konsumtion 
av mat har ägt rum här och att den mycket väl kan 
ha varit mer omfattande än vi idag kan uppfatta, 
inte minst sett till en eventuell sämre bevarande-
grad för bränd lera i hårt trampade områden ut-
anför avfallshögarna, då materialet inte är inert i 
samma utsträckning som t.ex. keramik samt också 
väsentligt mer ömtåligt. Materialet är alltför litet 
för att man skall kunna dra några säkra slutsatser. 
Den rumsliga fördelningen indikerar dock att ma-
terialet kanske inte haft samma avfallsstatus som 
de ovan diskuterade materialen. Skärvstenen som 
påträffades i hyddorna samvarierar i flera fall med 
keramiken i de så kallade mellanstationerna. In-
tressant är dock att så är det nog inte i det norra 
området (främst hydda D), utan här har skärvste-
nen av allt att döma lagts till en egen mindre intern 
avfallshög. Varierande mängder skärvsten finns i 
alla hyddorna, från enstaka stenar upp till 25 liter 
per hydda. En intressant aspekt på mängden är att 
hyddorna i det norra och mellersta området inne-
håller förhållandevis lite skärvsten medan hyd-
dorna i det södra området innehåller 3-4 gånger 
mer skärvsten per hydda. Detta fenomen får sin 
förklaring då även den mer omfattande och struk-
turerade depositionen av skärvsten i avfallshögar 
i norr, och delvis i det mellersta området, vägs in. 
Skärvstenen har förmodligen rensats ut ur hyd-
dorna i högre utsträckning då de här setts som en 
del av det övriga avfallet och det funnits en tydlig 
organisering av deras hantering. I söder har skärv-
sten istället behandlats mindre strikt och följaktli-
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gen inte heller rensats undan i samma omfattning 
från hyddorna. Kvartsen i hyddorna har specialstu-
derats av Karl-Fredrik Lindberg (2007). Han kon-
staterar att bruksskadeanalyserna indikerar en stor 
andel redskap bland de få kvartsavslag som påträf-
fas. Kvartsredskapen har även påträffats i avfallshö-
garna utanför hyddorna, vilket indikerar att de kan 
knytas till en gemensam avfallshantering inom och 
utom hyddorna. Bergartsartefakterna samt mindre 
mängder kvartredskap har ofta placerats längs väg-
garna, vilket antyder att de förvarats på plats för att 
kunna användas igen. De skall alltså inte betraktas 
som avfall utan som en redskapsuppsättning som 
lagts åt sidan för tillfället.

Avfallets övriga dimensioner 

Organiskt avfall 
Inom alla tre avfallsområdena påvisar den förhöj-
da fosfathalten att organiskt material har kastats i 
avfallshögarna, vilket indikerar att detta material 
ingått i samma avfallskategori som keramik och 
benmaterialet. Det innebär också att det i närhe-
ten av varje avfallshög även bör ha försiggått ett 
arbete med organiska material. Sett till att rester 
av organiskt material endast ytterst sällan beva-
rats är det svårt att med någon säkerhet beskriva 
vad som kan tänkas ha kastats i avfallshögarna på 
Högmossen. Men förslagsvis kan det ha rört sig 
om så diversifierade material och användnings-
områden som bädd- och täckmaterial till hyddor, 
ben-, horn- och träartefakter samt dess produk-
tionsavfall, matavfall, slaktavfall, behållare eller 
varför inte mer personliga saker som rester av tra-
siga klädesplagg och utrustningsdetaljer.

Transporten av avfallet 
Om avstånden mellan de observerade avfallshögar-
na och strukturerna på platsen studeras framträder 
vissa gemensamma nämnare, vilka blir än tydligare 
då flera neolitiska kustboplatser studeras (se Lars-
son 2007). Ur studierna av Högmossen och flera 
andra lokaler kunde några generella mått extrahe-
ras. Det verkar som om avfall som har ett direkt 
ursprung i hyddan eller dess närområde aldrig har 
transporterats mer än 5 meter (t.ex. avfallshögarna 
3, 4, 10, 12). Avfall som förts ut emot boplatsens 

periferi eller inte direkt kan knytas till hyddan 
(t.ex. det omfattande skärvstensflaket i strand-
linjen eller avfallshög 6 respektive avfallshögar 
knutna till aktivitetsområden) har dock i de flesta 
fall deponerats mer än 5 meter bort från hyddor/
konstruktioner på platsen. Dessa siffror stämmer 
mycket väl överens med dem som bl.a. etnoarkeo-
logiska studier kunnat påvisa, där 6 meter bedömts 
vara maximisträckan för hushållsnära avfallshögar 
(Beck & Hill 2004:313). Sammantaget indikerar 
detta troligen ett stabilt och gemensamt mänskligt 
beteende som inte förändras över tid.

Avfallsorganisationen på Högmossen  
– en sammanfattande analys 
Avfallsorganiseringen på Högmossen kan delas in 
i olika delar: 

Kring och i de två större hyddorna på norra •	
respektive södra delen av boplatsen (B-D).
Baksidan av hydda B och D. •	
Kring och i de tre mindre hyddorna (A, C, E) på •	
södra, mellersta och norra delen av boplatsen.

Inuti och framför hyddorna B och D 
Avfallshanteringen inne i hyddorna B och D samt 
omgivningen med de närbelägna avfallshögarna 
och flera aktivitetsytor (se nedan) har av allt att 
döma bedrivits i flera sekvenser. I hyddan har av-
fallet mellanlagrats i hyddans inre delar, ofta upp-
städat emot väggarna, för att slutligen dumpas i 
avfallshögarna utanför hyddan. Denna hantering 
utgör alltså både primär, sekundär och tertiärde-
ponering av avfall, allt utfört inom och i närom-
rådet till hyddan. Troligen har benmaterialet an-
vänts som bränsle i härdar för att t.ex. laga mat, 
värma och lysa upp samt för att reducera mängden 
avfall. En konsumtion av måltider inne i hyddan, 
där maten innehållit kött och benen bränts vid 
tillagning kan också förklara delar av det brända 
djurbensavfallet i och invid hyddorna. Inuti dessa 
hyddor, och kanske främst i deras absoluta närhet, 
har man alltså tillagat och/eller ätit mat. Förmod-
ligen har själva tillagningen av mat huvudsakligen 
skett utanför hyddan medan konsumtionen mycket 
väl kan ha ägt rum inomhus i många fall. Resterna 
av måltiderna har dumpats i de mest närbelägna 
avfallshögarna utanför/invid ingången till hyddan. 
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Avfallshögarna invid öppningarna i hyddorna 
har en större storleksvariation på sin keramik och 
innehåller fler kärl än avfallshögar utanför dessa 
områden. Invånarna i hydda B och D har också haft 
mer fullständiga serviser med olikstora kärl och en 
större mängd kokkärl än vad verkar ha varit fal-
let i de mindre hyddorna. Kokkärlens begränsade 
storlek återspeglar förmodligen den grupp åt vilken 
man lagat sin mat. Med tanke på kokkärlens stor-
lek har det troligen rört sig om grupper av familje-
storlek, förslagsvis 3-6 personer. De större kärlen, 
möjligen använda som vattenkärl, tillhör troligen 
kärl som haft en lång livslängd och därmed varit 
få till antalet. Avfallshögarna nära öppningarna till 
de stora hyddorna har förmodligen använts främst 
för det hushållsanknutna keramikavfallet (från ak-
tivitetsytor och hyddan) där lejonparten av de kas-
serade kärlen utgjort kokkärl. Keramiken avspeglar 
förmodligen en deponering av keramikkärl utan 
större urvalsprocedurer, men kärlfördelningen i 
dessa avfallshögar speglar ändå sannolikt flera olika 
uppstädningstillfällen där defekta kärl kan ha ren-
sats undan i flera led. Möjligen har de större skär-
vorna samlats ihop först och dumpats nära hyddans 
öppning, medan mindre keramikfragment från se-
nare uppstädningstillfällen även dumpats i avfalls-
högar längre bort från öppningen. 

I huvudsak utgörs det, relativt sett, oansen-
liga stenmaterialet som dumpats i avfallshögarna 
kring de två hyddorna av defekta artefakter och 
visst produktionsavfall av kvarts. Troligen repre-
senterar inte detta avfall en urstädning av hyd-
dorna. Förmodligen ser vi här spår efter ett behov 
att hålla aktivitetsytor i och kring de större hyd-
dorna fria från t.ex. vassa kvartsföremål och att vid 
behov göra sig av med enstaka större bergartsfö-
remål som slipstenar och brynen, samt att kasta 
mindre mängder kvarts- och bergartsartefakter 
som använts inne i hyddorna. Den fåtaliga flintan 
på platsen har i motsats till bergart och kvarts va-
rit helt inkorporerad i systemet för avfall, troligen 
beroende på att materialet varit tätt knutet till ak-
tiviteter i eller precis utanför hyddor. 

Ett rumsligt beteende där matlagning, förtäring 
och viss produktion kan knytas till de större hyd-
dorna och deras omedelbara omgivning är alltså 
synligt genom hanteringen av de brända djurbe-

nen, stenmaterialet, den brända leran och kerami-
ken. Innevånarna i dessa hyddor har också använt 
sig av olika materiella signaler. Dessa signaler har 
bestått av varierande dekormängd på kärlen samt 
användningen av figuriner. Kärl som tillhört hus-
hållet/hyddan verkar också ha dekorerats i högre 
utsträckning än kärl som kan knytas till en extern 
aktivitet. Alla dessa företeelser speglar en intres-
sant social dimension i avfallet. Möjligen kan man 
tolka det som ett försök att lyfta fram skillnader 
mellan grupperna på norra respektive södra bo-
platsområdet. Skärvstenen har behandlats olika 
kring de två hyddorna. I norr, kring hydda D, har 
man valt att inkorporera skärvstenen i den exis-
terande avfallshanteringen där avfallshögen varit 
det centrala temat. Inuti hydda D finns indikatio-
ner på att man istället valt att till viss del separera 
skärvstenen från det övriga avfallet. I söder, kring 
hydda B, har mycket av skärvstenen både förts ut 
mot strandkanten bort från hyddan samt förts till 
en yta bredvid hyddan som inbegriper, men inte 
begränsar sig till den hushållsnära avfallshög 12. 
Inuti hydda B har dock övrigt avfall och skärvsten 
till viss del blandats. Sammantaget verkar det fin-
nas skillnader i hur skärvstenen behandlats både 
mellan olika områden samt mellan hyddornas inre 
och det omgivande området.

Baksidan av hydda B och D 
På baksidan av hydda B och D, främst hydda D, 
har dumpning av benavfall försiggått, framför allt 
av slaktavfall som kan ha bränts för bl.a. uppvärm-
ning och/eller renhållning (fig. 197). Möjligen har 
baksidan av de två hyddorna varit en slaktplats 
men det kan även vara så att det bara är platsen för 
eldning med slaktavfall. Slakten eller åtminstone 
depositionen av huvuddelen av det brända slakt-
avfallet, och mindre mängder produktionsavfall, 
knyts därmed speciellt till dessa hyddors baksida 
och/eller områden väl bortom deras öppningar. 
Dumpningen av mindre keramikavfall från de-
fekta kärl har av allt att döma gjorts i avfallshögar 
som varit knutna till aktiviteterna kring de stora 
hyddorna, men ej legat i direkt anslutning till de-
ras öppning. Det kan förklara den uppenbara bris-
ten på identifierbara kärl i avfallshögar på baksi-
dan av de större hyddorna. Dessa avfallshögar har 
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då främst emottagit ett urval av keramik som inte 
är lätt att idag identifiera som igenkännliga kärl. 
Avfallshögar kring dessa hyddor kan också tänkas 
ha använts för att dumpa keramikavfall som varit 
inblandat i någon form av produktion, som t.ex. 
kring AH 6.

Hydda A, C och E 
Innehållet i avfallshögarna vid hydda A, C och E 
antyder att dessa hyddor har haft mindre anknyt-
ning till matlagning än de två större hyddorna. 
Förmodligen har flera av benen i dessa avfallshö-
gar haft en annan förhistoria än som bara mat- el-
ler slaktavfall. Långa benslag och ett tydligt inslag 
av terrestra pälsdjursarter indikerar istället pro-
duktionsavfall och kanske en separation av dessa 
från den övriga boplatsen där istället säl och fisk 
varit nästan helt allenarådande. Viss matlagning 
och matkonsumtion verkar dock ha ägt rum även 
i eller invid dessa hyddor, både sett till inslaget 
av brända ben från köttrika delar av djurkroppen 
samt inslag av bränd lera, vilka skulle kunna tolkas 
som rester av lerinpackningar för matlagning. I 
hyddorna finns indikationer på att keramik, brän-
da djurben, skärvsten och mindre mängder kvarts 
och bergart har rensats undan från öppningarna. 
Omfattningen eller, om man så vill, noggrannhe-
ten i städningen har dock varit lägre i jämförelse 
med de två större hyddorna, då en större andel 
av den övriga golvytan varit täckt av avfall. Ett 
undantag från detta är hydda A där överhuvud-
taget ingen städning alls verkar ha ägt rum. Be-
arbetningen av röd ryolit i utkanten av hydda C 
har tolkats utgöra en del av en sysselsättning där 
aktivitetsyta eller avfallskontext saknat signifikans 
för bergartens placering. Bergarten har alltså var-
ken tillhört avfallskategorin eller den funktionella 
kategorin. Istället upptar den möjligen en rituell 
position, där troligen själva handlingen som ska-
pat det fragmenterade materialet varit viktigast, 
inte materialet i sig eller dess placering. Likheter 
med material på mellanneolitiska platser som Frä-
kenrönningen och Brännpussen (Björck 1998:51; 
Nilsson 2006:86) indikerar att fenomenet inte 
är unikt utan troligen kan kopplas till handlings-
mönster som varit relativt vanliga på neolitiska 
boplatser längs Litorinahavets kuster.

Funktioner och placering av  
aktivitetsytor och ställningar 
De nio större aktivitetsytor samt tre ställningar 
som identifierats på Högmossen utgör förmodli-
gen inte alla som en gång funnits på platsen, vissa 
kan ha förstörts eller störts av aktiviteter både i 
förhistorisk och modern tid medan andra inte går 
att identifiera idag, då de inte lämnat spår som går 
att belägga arkeologiskt. Trots detta utgör de iden-
tifierade strukturerna sannolikt ett förhållandevis 
bra urval av de aktivitetsytor och ställningar som 
varit använda under den tiden platsen var strand-
nära (se fig. 186, 187 & 188).

Inom aktivitetsyta 1, som anslutit till baksidan 
av hydda A och legat i närområdet till vindskydd 
A1, har det funnits ett större antal gropar omgivna 
av mindre mängder skärvig sten. Vissa av groparna 
har även anslutit till avfallshögarna 16 och 17 invid 
hydda A. I den sistnämnda av dessa har konstaterat 
en större andel matavfall bland de fisk- och sälben 
som påträffades däri. På den södra delen av ytan 
har även funnits enstaka små ansamlingar av kera-
mik och brända ben av säl, vilka dock inte tillhört 
formella avfallshögar. Inom och i aktivitetsytans 
absoluta närområde fanns också inslag av slipste-
nar samt en trindyxa. Den centrala delen av aktivi-
tetsytan är i det närmaste tom på både fyndmateri-
al, anläggningar och skärvsten, vilket indikerar att 
denna del medvetet har hållits ren. Sammantaget 
indikerar fyndsammansättning och fyndspridning 
samt de aktuella groparna och hela aktivitetsytans 
placering att den förmodligen inte haft en funktion 
som kök. Detta då det saknas alla spår av en eldstad 
och avställningsstenar. Många av de brända benen 
som påträffades i avfallshögar och spridda över 
ytan har därmed förmodligen inte heller har haft 
sitt ursprung här. En tolkning är dock att groparna 
istället kan ha varit en del av en matberedningsyta 
för hydda A och/eller vindskydd A1, där vissa av 
groparna kanske har använts som kokgropar eller 
för t.ex. rötning. Det är även sannolikt att ytan ib-
land kan ha använts som en hantverksyta för sli-
pande och huggande verksamhet.

Strax norr om ingången till hydda A har funnits 
en mindre aktivitetsyta (AY 2) vilken inrymt en 
härd tillsammans med två mindre gropar. Ytan har 
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anslutit tätt till avfallshög 15 vilken innehållit en 
mindre andel matavfall av främst säl men även ett 
större antal olika fiskarter. Ytan var fri från skärv-
sten i sina södra delar, men fyndfördelningen i 
övrigt indikerar att mindre mängder keramik och 
brända ben fått ligga kvar där de en gång tappats 
eller kastats. Sammantaget utgör ytan med största 
sannolikhet en köksdel till hydda A, placerad fram-
för ingången och med en mindre avfallshög knu-
ten till matlagningsaktiviterna.

Framför ingången till hydda B har funnits en 
större aktivitetsyta (AY 3) med flera tecken som 
tyder på att ett större antal olika aktiviteter ägt 
rum där. Förhållandevis centralt på ytan har det 
funnits en två kvadratmeter stor skärvstensan-
samling som kan ha utgjort de utdragna resterna 
efter en härd. Detta styrks av närvaron av flera 
närbelägna tomma gropar med inslag av sot och 
kol, vilka kan ha varit tömda kokgropar. Möjligen 
är då skärvstensansamlingen den härdplats där 
stenen till dessa hettats upp och kan då ha haft en 
dubbel funktion även som härd för matlagning. På 
båda sidor om härden fanns även två avställnings-
stenar med flat ovansida. I närområdet till härden 
låg avfallshög 11 med ett kraftigt inslag av keramik 
och brända ben av fisk och säl. I denna avfallshög 
påträffades också en malsten och en defekt trind-
yxa samt en defekt håleggad yxa. I aktivitetsytans 
södra ände har den omfångsrika avfallshögen 12 
varit placerad och i dess norra kant upp emot ak-
tivitetsytan påträffades också de flesta bergartsar-
tefakterna, bestående av glättstenar och en intakt 
trindyxa. Även inom aktivitetsytan påträffades en 
glättsten samt en slipsten. På aktivitetsytans nord-
östra del fanns ett oregelbundet område på cirka 
12 kvadratmeter med markant mindre skärvsten 
och fyndmaterial samt en avsaknad av anlägg-
ningar. Förmodligen representerar detta område 
ett område som hållits rent. Alldeles söder om ak-
tivitetsytan har stått en oregelbundet rektangulär 
ställning (konstruktion B1) cirka 8 kvadratmeter 
stor med dubbelsatta bärande stolpar. Ställningen 
överlagras delvis av avfallshög 12, vilket förmod-
ligen kan förklaras med att avfallshögen med ti-
den flutit in över delar av ställningen. Detta har 
förmodligen dock inte påverkat ställningens funk-
tion. Sammantaget ger aktivitetsytan intrycket av 

att ha huserat en större köksyta med en central härd 
och ett par avställningsstenar för exempelvis heta 
kärl. Mest sannolikt kan köksytan knytas till den 
närbelägna hydda B. Till matlagningsaktiviteterna 
har knutits en mindre avfallshög där huvuddelen 
av avfallet har deponerats. Den rikliga förekom-
sten av olika bergartsartefakter i avfallshögar i en 
halvcirkel kring den rensade ytan samt på densam-
ma kan tolkas som att ytan använts för aktiviteter 
som involverat slipande och huggande verksam-
heter samt möjligen också ett keramikhantverk. 
Den närbelägna ställningen samt flera avslag med 
skärande eggar som påträffades en bit från denna 
indikerar att det även kan ha bedrivits exempelvis 
ett skinnhantverk där skinnen torkats och bearbe-
tats på och invid ställningen.

Norr om hydda B, upp emot området kring 
hydda C påträffades en mindre långsmal aktivi-
tetsyta (AY 4) som bedömts främst utifrån de på-
träffade anläggningarna. Inom aktivitetsytan på-
träffades tre gropar samt en mindre ränna och ett 
par stolphål. Inga bergartsartefakter fanns inom 
aktivitetsytan och fördelningen av övriga fyndka-
tegorier indikerar inte heller att dessa skulle ha de-
ponerats på ett medvetet sätt förutom i avfallshög 
9, vilken ansluter till flera av groparna och stolp-
hålen. Avfallshög 9 har innehållit en mindre andel 
benavfall av främst säl men även ett större antal 
olika fiskarter. Den begränsade mängden gör dock 
att det inte går att avgöra om benen skall ses som 
rester av främst mat- eller slaktavfall. I avfallshö-
gen i övrigt har funnits ett inslag av keramikskär-
vor, vilka har haft diametrar som legat mellan de 
största och minsta kärlen på boplatsen, vilket med 
ledning av tidigare resonemang (se ovan) kan tyda 
på att här i stor utsträckning deponerats matlag-
ningskärl. En tolkning är att ytan använts som en 
matberedningsyta i likhet med den tidigare beskriv-
na aktivitetsyta 1.

Framför hydda C påträffades en mindre rundo-
val aktivitetsyta (AY 5) med intensivt röd sand och 
kraftigt förhöjda fosfatvärden. På ytan påträffades 
tre gropar, ett stolphål och en ränna belägna på 
olika delar av aktivitetsytan. Av de tre groparna 
bedömdes en möjligen även ha kunnat användas 
som stolphål under någon eller flera faser av sin 
existens. De stolpbärande anläggningarna kan 
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tänkas ha inrymt stolparna till en mindre ställ-
ning som då varit placerad ett par meter framför 
ingången till hyddan. På ytan påträffades även två 
slipstenar samt en större mängd ryolitavslag. Be-
dömningen är att detta material endast i enstaka 
bitar uppvisar spår av tillformning och huvudsak-
ligen bränts och därigenom fått en skärvig form. 
Förmodligen har materialet inte haft en funktion 
i någon tillverkningsprocess eller hantverk på 
grund av sin blockighet (se kap. 5). Detta mate-
rial anslöt likaså till och förekom i den långsmala 
avfallshög 8, vilken var belägen alldeles söder om 
aktivitetsytan. Detta har tolkats som att delar av 
bergarten har städats till avfallshögen, medan 
andra delar fått ligga kvar på produktionsplatsen 
(se Larsson 2007; Lindberg 2007). I avfallshögen 
förekom rikligt med keramikavfall där kärldiame-
trarna låg inom det mellersta till största spannet, 
vilket tidigare har tolkats som att det rört sig om 
matlagningskärl samt möjligen också vattenkärl 
av olika slag. I avfallshögen förekom även brända 
benavfall från främst säl men även ett större antal 
olika fiskarter. På den norra delen av aktivitetsy-
tan fanns också en tydlig avställningssten med flat 
ovansida. De övriga fyndmaterialen på aktivitets-
ytan bestod av kvarts, keramik och brända ben. 
Kvartsen var förhållandevis rikligt förekommande 
i de västra delarna av aktivitetsytan, in mot hyd-
dan, samt intill de stolphål som låg i detta område. 
Kvartsen bestod av både avslag med skärande eg-
gar, enstaka kärnor samt en kniv. Keramiken har 
av allt att döma inte deponerats i några koncen-
trationer på ytan utan verkar till stor del härröra 
från de närbelägna avfallshögarna. Endast ett få-
tal brända ben påträffades på aktivitetsytan och 
främst då i anslutning till avfallshögen. Med led-
ning av de mycket höga fosfatnivåerna, den möj-
liga ställningen samt flera skärande redskap kan 
ytan ha använts för skinnbearbetning. Närvaron 
av slipstenar kan även tolkas som att ett hantverk 
med slipning av föremål försiggått här. Avställ-
ningsstenen i kombination med en större grop kan 
ses som resterna efter en köksyta. Bearbetningen av 
ryoliten samt dess annorlunda distribuering över 
ytan har tidigare tolkats som att den ingått i ett 
rituellt sammanhang, där bergartens färg kan ha 
haft en stor betydelse (se kap. 5). Sammantaget 

tycks alltså aktivitetsytan, trots sin begränsade 
storlek, ha varit förhållandevis intensivt utnyttjad 
och verkar ha fyllt många av de funktioner som vi 
i övrigt finner utspridda på många andra aktivi-
tetsytor.

Framför vindskydd G1 har en omfångsrik akti-
vitetsyta (AY 6) varit belägen. Invid vindskyddets 
öppning i söder har funnits flera avställningsstenar 
med flata ovansidor och bredvid dessa en skärv-
stensansamling som förmodligen utgör resterna 
efter en härd samt en mindre grop, intill härden 
fanns även en slipsten. I de norra delarna av akti-
vitetsytan fanns en ca 3 kvadratmeter stor oregel-
bundet rektangulär ställning (se ”Övriga anlägg-
ningar på område D” ovan) med tre gropar och en 
kokgrop i närområdet. Fyndmaterialen i området 
utgjordes främst av keramik, kvarts och ett fåtal 
brända ben och av dessa förekommer keramiken 
i en mindre kastzon direkt utanför vindskyddet, 
medan de brända benen och kvartsen återfinns i 
en diffus kastzon upp emot området kring ställ-
ningen. Kvartsen bestod av mindre avslag och 
splitter samt ett redskap tolkat som en kniv (se 
kap. 5). Området kring vindskyddet med härd och 
avställningsstenar samt en slipsten kan förmodli-
gen betraktas som en kombinerad köks/hantverksyta 
där både matlagning och slipande verksamhet ägt 
rum. Området kring ställningen har förmodligen 
använts för både matberedning samt slaktaktivite-
ter och/eller skinnbearbetning.

Söder om hydda D och alldeles norr om bo-
platsens gravfält fanns en vidsträckt aktivitetsyta 
(AY 7) med flera olika typer av aktiviteter repre-
senterade. På aktivitetsytan påträffades sex gro-
par av varierande storlek utspridda, de låg i en 
svagt bågformad linje i ungefärligen öst-västlig 
riktning. Den mellersta gropen var av större ka-
raktär och hade förmodligen grävts om ett flertal 
gånger, i ett fall ända ned emot 0,7 m djupt, och 
delvis stensatts längs med kanten. Alldeles söder 
om denna grop fanns även ett friliggande stolphål. 
Funktionen hos groparna är svårbedömd men en-
staka kan ha använts som kokgropar vid vissa till-
fällen men tömts på sten efter användning. Utöver 
groparna fanns även en stenpackning av skärviga 
stenar i utkanten av den närbelägna avfallshög 
4. Stenpackningen har med viss tvekan bedömts 
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kunna ha utgjort en härd. Slutligen påträffades i 
den sydöstra delen av aktivitetsytan en större kok-
grop. Ett flertal bergartsartefakter fanns inom ett 
mindre område på de centrala och östra delarna 
av aktivitetsytan, de bestod av fyra slipstenar, ett 
ämne till en tunnackig yxa samt en malsten. I den 
västra delen av aktivitetsytan påträffades även en 
glättsten och i närområdet till aktivitetsytan fanns 
enstaka glättstenar, malstenar, slipstenar och 
yxor vilka i vissa fall mycket väl kan ha använts 
inom denna. På ytan fanns också mindre mängder 
kvarts där bland annat ett sågredskap och två kär-
nor, av vilka en med en bra skärande egg, kunde 
urskiljas. Kvartsen anslöt delvis till en koncentra-
tion av kvarts belägen i avfallshög 4, möjligen ut-
gör kvartsavfallet i avfallshögen resterna efter en 
slagplats belägen där eller i närområdet. Kerami-
ken på aktivitetsytan anslöt tätt till avfallshög 4 

och utgjorde förmodligen ett utdrag från denna, 
mindre koncentrationer av keramik, bland annat 
på den sydvästra delen av aktivitetsytan, kan möj-
ligen kopplas till en mindre kastzon i denna del. 
De brända benen som påträffades på ytan verkar 
av allt att döma, precis som keramiken, ha härrört 
från den närbelägna avfallshögen och deponering-
arna däri. Mindre mängder ben verkade dock an-
sluta till den centrala anläggningskoncentrationen 
medan flera områden i väster och öster saknade 
ben fullständigt. Skärvstenen på aktivitetsytan 
har förekommit huvudsakligen kring den förmo-
dade härden samt i anslutning till avfallshögen, i 
vilken större mängder skärvsten har deponerats. 
Sammantaget kan den centrala djupa gropen, med 
omgivande bergartsartefakter såsom slipstenar, 
förmodligen förklaras med att gropen utgjort ett 
mindre vattenhål som använts vid exempelvis sli-

Kök
Hantverk (Slipning, skinn)
Rituell aktivitet

m
m

Kök
Hantverk (Slipning)

Avfallshögar

Aktivitetsområden

Hydda 

0 1 2 3
Meter

m
Matberedning
Hantverk (Slakt/skinn)

c

AY6

AY5

C

Figur 187. Aktivitetsytor på den mellersta delen av Högmossen.

Figure 187. Activity areas on the central part of the Högmossen site. 
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pande och/eller malande hantverk. Gropens djup 
har inneburit en god tillgång på vatten och med 
tiden har förmodligen gropen grävts om och vid 
ett eller flera tillfällen stadgats upp, bland annat 
med en defekt slipsten. Detta kan tolkas som att 
de centrala delarna av aktivitetsytan utgjort en 
mer permanent hantverksyta där redskap som yxor, 
malstenar, slipstenar samt kvartsredskap med skä-
rande och sågande eggar har använts. Den när-
belägna härden styrker även detta genom att den 
kan ha fungerat som en värmekälla eller haft en 
funktion i hantverksprocessen. En mer övergri-
pande tolkning är att detta har varit den centrala 
produktionsplatsen inom det norra området, nå-
got uppdragen från stranden förmodligen för att 
få skydd från den varierande strandlinjen i detta 
flacka landskap. Kokgropen i öster samt en av gro-
parna i samma område kan tänkas ha utgjort en 
matberedningsyta anknuten till hydda D. Flera av de 
övriga groparna på aktivitetsytans andra delar har 
svårbedömda funktioner. Det är dock inte omöj-
ligt att vissa av groparna har använts i samband 
med matlagning, kanske som kokgropar eller för 
t.ex. rötning.

Framför och nordöst om hydda D påträffades en 
oregelbunden aktivitetsyta (AY 8). På ytan fanns 
två härdar, båda belägna i kanten av avfallshögarna 
2 respektive 3. Avfallshög 3 har av placeringen att 
döma främst varit knuten till hushållsnära aktivi-
teter i anslutning till hyddan och förmodligen har 
avfallet däri kommit både från aktiviteter på ak-
tivitetsytan samt från inuti eller i närområdet till 
hyddan. I denna avfallshög påträffades en större 
mängd av ben från säl och fisk, vilka bedömdes 
som matavfall, samt flera ben från terrestra djur. 
Utöver ben och stora mängder keramik förekom 
även en större mängd slipstenar samt ett flertal 
avslag av kvarts med skärande eggar samt en borr. 
Förmodligen har avfallshög 2 istället haft en hu-
vudsaklig anknytning till aktivitetsytan. I avfalls-
hög 2 påträffades en övervikt av ben från slakt-
avfall och förutom säl bestod benmaterialet av en 
större mängd olika fiskarter. I avfallshögen påträf-
fades förutom större mängder keramik även en 
slipsten. På aktivitetsytans västra del påträffades 
även en kokgrop med en koncentration av brända 
ben runtomkring samt en mindre grop. Fyra stolp-

hål kunde också identifieras, de bildade dock ing-
en sammanhängande struktur utan verkade ligga 
som solitärer på ytan. På den södra delen av ytan 
fanns även en avställningssten med flat ovansida 
och i närområdet till denna framkom flera slipste-
nar. På den södra delen av aktivitetsytan framkom 
även en trindyxa samt eggpartiet till en grönstens-
yxa. Det går ej att urskilja några rumsliga mönster 
hos keramik, brända ben och övriga material som 
påträffades vid aktivitetsytan eftersom innehållet 
i de två avfallshögarna av allt att döma flutit ut 
över stora delar av de intilliggande ytorna. Skärv-
stenen på aktivitetsytan verkar till största delen 
koncentreras in emot avfallshögarna och har för-
modligen tillhört avfallshanteringen kring dessa. 
De två härdarna har förmodligen utgjort en eller 
möjligen två köksytor där avfallshögarna indikerar 
att den östliga köksytan förmodligen i högre ut-
sträckning har använts som slaktplats, medan den 
västra tillsammans med kokgropen mer använts 
som en renodlad matlagningsplats. Det stora in-
slaget av slipstenar och yxor på det södra partiet 
kan tolkas som att man här bedrivit ett hantverk 
som inbegripit slipande och huggande verksam-
het, inslaget av skärande och borrande redskap i en 
av avfallshögarna indikerar att även hantverk som 
inbegripit sådana redskap har ägt rum på platsen. 
Att hantverket verkar ha bedrivits i närområdet 
till den östra härden skulle kunna tolkas som att 
denna varit använd både för slaktverksamhet samt 
för ett bedrivet hantverk, medan den västra härden 
har utgjort det egentliga köket till hyddan.

I området nordöst om hydda D och sydöst om 
hydda E fanns en mindre yta med enstaka anlägg-
ningar, en mindre avfallshög samt en ställning. 
Denna yta kan möjligen ha varit använd som en ak-
tivitetsyta (AY 9). Centralt på ytan fanns en avfalls-
hög (AH 13) som huvudsakligen bestått av ett ben-
material från säl och enstaka fiskarter, vilket haft en 
viss övervikt för slaktavfall. I den östra delen av ak-
tivitetsytan har det stått en oregelbundet triangulär 
ställning (se ”Övriga anläggningar på område D” 
ovan) cirka 2 m2 stor med bärande stolpar. Ställ-
ningen har stått i ett område med endast små mäng-
der fyndmaterial och skärvsten, det fanns dock en 
större kvartskärna samt flera avslag med skärande 
eggar alldeles i närområdet till ställningen. På akti-
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vitetsytans nordvästra delar framkom tre slipstenar 
och en defekt bergartsyxa. Aktivitetsytans funktion 
kan tolkas ha varit tredelad. Avfallshögens innehåll 
indikerar att slakt eller åtminstone förbränning av 
slaktavfall kan ha försiggått på aktivitetsaytan eller 
i dess närområde, samtidigt indikerar slipstenarna 
och yxan ett slipande och huggande hantverk. Ställ-
ningen och de skärande redskapen indikerar slutli-
gen att man förmodligen arbetat med skinn på de 
östra delarna ut mot stranden.

Placering och funktion hos  
hyddor och vindskydd 
De fem hyddor, två vindskydd och en mindre 
struktur som påträffades på Högmossen behöver 
inte vara alla de strukturer som en gång funnits 
på platsen. Att den arkeologiska undersökningen 
missat någon enstaka struktur är en fullt realis-
tisk möjlighet, inte minst i områden som har varit 
svåra att undersöka på grund av störningar eller 
terrängens utseende. De påträffade anläggningar-
nas och konstruktionernas tydliga avgränsningar, 
regelbundna placering och frånvaron av överlapp-
ningar tyder dock på att det vi idag kan identifiera 
som strukturer på Högmossen faktiskt ändå är de 
flesta som en gång funnits på platsen.

De strukturer som identifierats som hyddor, 
vindskydd eller andra konstruktioner på Högmos-
sen faller inom olika storleksklasser då vi närmare 
studerar storleken på deras levnadsytor (fig. 189). 
De två största hyddorna (B och D) kan i storlek 
svårligen jämföras med andra konstruktioner, 
utan står i en klass för sig själva. Hyddorna A, C, 
E samt vindskydd G1 bildar en mellanklass i stor-
lek, medan vindskydd A1 och förrådshydda E1 ut-
gör de minsta konstruktionerna på platsen. Dessa 
storleksklasser kan förmodligen kopplas till olika 
funktion hos konstruktionerna. Samtidigt avspeg-
lar förmodligen storleksskillnaderna också det fe-
nomen vi kan urskilja när vi studerar avstånden 
mellan strukturerna nämligen ett kronologiskt 
styrt tillgängligt utrymme (se nedan). 

Funktionen hos de två vindskydden och den 
mindre strukturen på södra respektive mellersta 
och norra delen av Högmossen (A1, G1, E1) kan 
resoneras kring utifrån konstruktionstyp, anslu-

tande strukturer, fyndmaterial och anslutande ak-
tivitetsytor. 

Det mellersta vindskyddet har en konstruktion 
som liknar den hos vindskydd 4 på Snåret, RAÄ 
436, Vendels socken Uppland (Björck & Larsson 
2007a:148f.). Detta vindskydd tolkades vara från 
bronsålder men likheten i form är påfallande. 
Vindskydd G1 saknar dock stolphål i ytterkanter-
na utan har istället två rännor. Vindskydd 4 från 
snåret tolkades som en struktur för hantering av 
jaktbyten och matlagning. Fyndmaterialet inom 
vindskydd G1, eller rättare sagt avsaknaden av 
detsamma, indikerar att aktiviteterna inom vind-
skyddet förmodligen inte varit speciellt långva-
riga. Alternativt har man inte hanterat keramik, 
brända ben, stenmaterial eller skärvsten inom 
detta. Denna slutsats tillsammans med den anslu-
tande aktivitetsyta 6 med en kombinerad köks/
hantverksyta för både matlagning och slipande 
verksamhet, samt ett område kring den närbe-
lägna ställningen för matberedning samt slaktak-
tiviteter och/eller skinnbearbetning, indikerar att 
aktiviteterna inom vindskyddet, och kanske också 
dess huvudfunktion, främst varit sömn och/eller 
skydd från elementen. Sammantaget skulle vind-
skydd G1 kunna beskrivas som en strandnära vä-
derskyddad struktur där delar av dagen kunnat 
fördrivas med god utsikt ut över viken samtidigt 
som matlagning, skinnarbete och övrigt hantverk 
kunnat bedrivas runtomkring.

Typ av struktur Storlek (m²) Klass

Hydda B 28,8 1

Hydda D 19,9 1

Hydda C 13,6 2

Hydda A 11,1 2

Hydda E 9,2 2

Vindskydd G1 8,7 2

Vindskydd A1 5,0 3

Förrådsstruktur E1 2,0 3

Figur 189. Levnadsytor inom respektive konstruktion 
på Högmossen.

Figure 189. Dwelling areas within the respective 
structures at Högmossen.



303arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Det södra vindskyddet (A1) är mer fragmenta-
riskt men uppvisar på samma sätt som vindskydd 
G1 en avsaknad av större mängder fyndmaterial 
och skärvsten. konstruktionstypen är svår att ut-
tala sig om men det har förmodligen inte rört sig 
om en helt välvd och djup struktur utan främst om 
ett mycket enkelt skydd för väder och vind. Fram-
för vindskyddet har det inte funnits någon tydlig 
aktivitetsyta även om vindskyddet verkar ha varit 
riktat in emot den närbelägna aktivitetsyta 1 och 
bort från stranden. Sammantaget får detta vind-
skydd betraktas som en mer tillfällig lösning än 
vindskydd G1 och förmodligen kan funktionen 
hos själva strukturen kopplas till en kortvarig akti-
vitet som bedrivits kring hydda A.

Struktur E1, på den norra delen av Högmossen 
alldeles intill hydda E, hade en högst avvikande 
konstruktion. En hästskoformad ränna fylld med 
brända ben (huvudsakligen ett slaktavfall), skärv-
sten och keramik samt med enstaka stolphål i bak-
kanten omslöt ett cirka 2 m2 stort oregelbundet 
rektangulärt område. Innanför rännan fanns en-
dast mindre mängder fyndmaterial förutom mitt 
i vad som kan betraktas som ingången till kon-
struktionen, där en koncentration av brända ben 
och keramik påträffades. Fyndmaterialen i rännan 
och innanför var desamma sett till typ av keramik 
och arter, vilket kan tolkas som att de ingått i en 
gemensam deponeringsstrategi där rännan fyllts 
med skärvsten och avfall från aktiviteter kring 
den närbelägna hydda E. Samtidigt som denna 
deponering pågått har visst avfall spillt ut över in-
gången till konstruktionen och med tiden bildat 
en avgränsad koncentration. Fyndmaterialen i sig 
ger dock inga riktiga indikationer på vad försig-
gått i konstruktionen, men den i övrigt fyndtom-
ma insidan, där fosfatvärdena i medeltal var 50 % 
lägre än i rännan, kan möjligen tolkas som att vi 
ser spår efter ett utrymme aldrig avsett för mänsk-
lig vistelse. Ett förslag är att strukturen utgjort en 
förrådshydda för livsmedel eller viktig utrustning. 
I rännan kan ha placerats ett flätverk av mindre 
slanor vilka förankrats i större stolpar i bakkant 
samt täckts med exempelvis skinn. Rännan har 
gett en bra dränering till den inre ytan samtidigt 
som dess fyllning med skärvsten och avfall kan ha 
ytterligare förstärkt denna effekt.

Funktionen hos de tre mindre hyddorna på södra 
respektive mellersta och norra delen av Högmos-
sen (A, C, E) kan diskuterades utifrån konstruk-
tionstyp, anslutande strukturer, fyndmaterial och 
anslutande aktivitetsytor.

Hydda A hade endast få delar av den bärande 
konstruktionen bevarade och var störd av sentida 
verksamheter, men av allt att döma har den bestått 
av en klassisk ramverksstruktur av samma typ som 
övriga hyddor på platsen (se nedan). Inuti hyd-
dan har ingen städning i fyndmaterialen kunnat 
konstateras, förmodligen har hyddan aldrig eller 
väldigt sällan städats ur, något som även styrks av 
frånvaron av avfallshögar utanför öppningen. Fle-
ra slipstenar inne i hyddan kan tolkas som att man 
vid tillfälle bedrivit ett slipande hantverk där inne. 
Några meter framför det som antas vara ingången 
till hyddan fanns en köksyta (AY 2) med en min-
dre avfallshög knuten till matlagningsaktiviterna. 
Bristen på städning och avsaknaden av större av-
fallshögar invid ingången till hyddan indikerar att 
den inte skulle ha fungerat som en sovhydda där 
regelbunden renhållning ingått. Köksytan fram-
för ingången indikerar å andra sidan att man har 
lagat mat i anslutning till hyddan. Aktivitetsytan 
på baksidan av hyddan (AY 1), där matberedning 
och hantverk bedrivits, indikerar även den något 
som skulle kunna höra till ett ”normalt” hushåll. 
Sammantaget får tolkningen av hyddans funktion 
bli att den använts som en hantverkshydda och 
möjligen har den under kortare tid också använts 
som en sovhydda med ett externt kök, längden el-
ler frekvensen på denna sistnämnda användning 
är dock svår att uppskatta.

Hydda C hade ett tydligt bärande ramverk vil-
ket i mångt och mycket liknar det vi kan finna på 
hydda E, men hydda C var väsentligt mer välbe-
varad. Hyddan hade tydligt städats och en även 
en inre mellanstation fanns i hyddans norra del, 
avfall hade också dumpats direkt utanför hyddans 
ingång. Precis utanför ingången fanns även en ak-
tivitetsyta (AY 5) använd för skinnbearbetning, 
slipning och kök. Möjligen har rituella aktiviteter 
bedrivits här vilket tillsamman med det närbe-
lägna gravfältet lånar en viss rituell prägel åt hyd-
dans funktion. Sammantaget företer hydda C alla 
tecken på att ha varit en under längre tid använd 
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klassisk sovhydda med externt kök och anknutet 
hantverk. De rituella aspekterna kan mycket väl 
ha växt fram med tiden och i samklang med det 
anslutande gravfältet (jfr. Knutsson 1995:66ff.).

Hydda E liknar till viss del hydda C i ramverkets 
uppbyggnad men hade i motsatts till denna hydda 
ett uppbyggt hyddgolv. Hyddan hade städats och 
i likhet med hydda C fanns en mindre mellansta-
tion, denna dock belägen bredvid ingången. Inu-
ti hyddan fanns även spår av hantverk i form av 
slipstenar och en yxa. Utanför ingången fanns en 
större avfallshög med en viss övervikt för slaktav-
fall och en avsaknad av de största keramikkärlen. 
Kring hyddan har ingen aktivitetsyta kunnat iden-
tifieras samtidigt som dock förrådshyddan E1 stått 
alldeles intill. Hyddans funktion är svårtolkad då 
det saknas matlagningsplatser men samtidigt har 
hyddan uppenbarligen städats regelbundet och det 
har funnits en tydlig avfallshantering både i och 
utanför den samma och det har funnits en närbelä-
gen struktur för att förvara exempelvis mat. Sam-
tidigt verkar slaktavfallet dominera den hyddan-
knutna avfallshögen och de största keramikkärlen 
vilka tolkats ha använts att förvara vatten i saknas, 
detta kan i sin tur tolkas som att hyddan inte haft 
någon större matlagningskapacitet samtidigt som 
vattenbehovet har varit mindre. Sammantaget har 
förmodligen hyddan aldrig använts som en renod-
lad sovhydda för en familj, istället kan vi förmod-
ligen precis som för hydda A se en dubbel använd-
ning med inslag av både hantverk samt tillfälliga 
eller kortare övernattningar och möjligen också 
att dessa två aktiviteter har bedrivits under olika 
perioder. Den närmsta identifierade köksytan 
finns invid hushållet i hydda D och möjligen har 
matlagning vid behov kunnat ske där.

Funktionen hos de två större hyddorna på södra 
respektive norra delen av Högmossen (B, D) kan dis-
kuteras utifrån konstruktionstyp, anslutande struk-
turer, fyndmaterial och anslutande aktivitetsytor.

Hydda B utgör en av två stora hyddor på Hög-
mossen, konstruktionstypen med ett ramverk lik-
nar även den som vi kan finna hos de mindre hyd-
dorna på platsen, men i hydda B har även krävts 
viss stöttning av taket. Inuti hyddan har ytorna 
städats och visst avfall har ansamlats i en intern 
mellanstation belägen tätt intill hyddväggen, men 

som även sträckt sig ut till en central värmegrop. 
Denna grop har förmodligen använts för att värma 
upp hyddan med hjälp av varma stenar. Inne i hyd-
dan har försiggått ett visst hantverk vilket fynden 
av slipstenar och yxa visar. Utanför hyddan har 
ett kök anlagts, här finns också spår av skinnhant-
verk i form av en ställning samt ett hantverk där 
man använt yxor och slipstenar. På varsin sida av 
hyddans ingång fanns även två större avfallshö-
gar. I båda fallen har de innehållit benavfall där 
en större mängd kommit från delar som betrak-
tas som köttrika. Sammantaget verkar hydda B ha 
använts under längre tid som en större sovhydda 
med intern uppvärmning, externt kök och anknu-
tet hantverk. Storleken på hyddan antyder även 
att invånarna varit förhållandevis många. Ett för-
slag är att de utgjort två familjer, alternativt har 
hyddan endast inrymt en familj men gjorts större 
för att även kunna inrymma aktiviteter som ex-
empelvis hantverk under den kalla delen av året 
då vistelse ute inte alltid varit behaglig. Ett tredje 
alternativ är att det rört sig om en storfamilj med 
far- och/eller morföräldrar vilket då inneburit be-
hov av en större yta. Vilket av dessa alternativ som 
är mest troligt är svårt att bedöma, men avsakna-
den av inre uppdelningar av hyddan talar emot att 
den skulle ha inrymt två separata familjer. 

Hydda D har samma konstruktionstyp som 
hydda B, men har i motsats till denna ett nedsänkt 
hyddgolv och har inte krävt någon stöttning av 
taket. Inuti hyddan har ytorna städats och visst 
avfall har ansamlats i ett par interna mellansta-
tioner belägna tätt intill hyddväggen på olika si-
dor av hyddan. I mitten av hyddan har funnits en 
central härd/värmegrop som använts för att värma 
upp rummet. Inne i hyddan har möjligen försig-
gått ett visst hantverk vilket fynden av slipstenar 
och glättsten visar. Utanför hyddan har ett eller 
alternativt två kök anlagts, här finns också spår av 
skinnhantverk i form av en ställning samt hant-
verk där större mängder slipstenar och yxor har 
använts. Flankerande hyddans ingång fanns även 
två större avfallshögar vilka i båda fallen har inne-
hållit benavfall där en större mängd härrört från 
delar som betraktas som köttrika. Sammantaget 
verkar hydda D under längre tid ha använts som 
en större sovhydda med externt kök och anknu-
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tet hantverk. För ett resonemang kring hur många 
som kan ha bebott hyddan se hydda B ovan. 

En av de primära grundsatserna när det gäller 
boende och hur människor väljer att placera sina 
strukturer är avståndet mellan dessa. Vi kan ob-
servera detta med lätthet bara genom att ströva 
tvärs igenom mindre byar av idag och notera hur 
t.ex. boningshus, ekonomibyggnader och upplags-
platser förhåller sig till varandra och hur dessa i sin 
tur förhåller sig till den närmast belägna fastighe-
tens konstruktioner. Människan verkar, troligen 
avhängigt både kulturella mönster och konkreta 
behov, hålla vissa avstånd mellan olika konstruk-
tioner och aktiviteter. Dessa avstånd mellan större 
strukturer är förmodligen inte enbart kulturspe-
cifika utan styrs troligen även av platsens beskaf-
fenhet och flera andra lokala krav. På Högmossen 
kan avstånd exemplifieras med de större konstruk-
tionernas gemensamma avstånd inom, respektive 
mellan, boplatslägena. Hydda C har ett centralt 
läge mitt på boplatsen med cirka 45 meter ut till 
boplatsens yttersta lämningar åt både norr och 
söder. Med utgångspunkt i mittpunkten i denna 
hydda är det sedan cirka 18 meter ut till respektive 
mittpunkt i de två större hyddorna (B och D). Från 
respektive hydda är det därefter 13-18 meter ut till 
de mindre flankerande hyddorna och från dessa i 
sin tur 5-10 meter ut till mindre konstruktioner 
som exempelvis vindskydd (A1, G1) och förråds-
strukturer (E1). 

Dessa intervall kan tolkas som att det funnits tre 
olika avståndsklasser på Högmossen. Att det är i det 
närmaste exakt samma avstånd från den centrala 
hyddan ut till respektive större hydda kan troligen 
tolkas som att avståndet valts medvetet redan från 
början. Vi ser här ett, vad vi kan kalla, ursprung-
ligt avstånd troligen styrts både av utrymmet man 
önskade ha till sin närmsta granne men även det 
avstånd som ansågs behövas för att ha ytor att ex-
pandera på. I princip kan man säga att de 18 meter 
vi ser mellan hyddorna utgör ytor som varit tänkta 
att tas i anspråk på olika sätt. Exempelvis utnyttjas 
utrymmet mellan hydda C och D av ett gravfält, 
en aktivitetsyta och avfallshögar, medan utrymmet 
mellan hydda C och B till största delen fylls upp 
med enbart avfallshögar och aktivitetsytor. 

Det andra intervallet finns mellan de större hyd-

dorna och de till dem perifert liggande hyddorna 
(A och E). Detta intervall är något mindre både till 
storlek och enhetlighet och har förmodligen upp-
stått med tiden istället för att utgöra en ursprunglig 
del av boplatsen. En tolkning är att både de aktivi-
teter som bedrivits på respektive plats, den lokala 
terrängen samt den senare etableringen har styrt 
placeringen. I norr har exempelvis hydda E placerats 
precis innanför början på den storblockiga moränen 
åt norr, istället för 5 meter söderut där det funnits 
en jämn och slät yta och avståndet då skulle ha varit 
det samma som mellan hydda A och B i söder. 

Mellan de flankerande hyddorna och deras kring-
aktiviteter finner vi till sist de minsta avstånden 
mellan strukturerna och detta beror troligen på en 
samgruppering av aktiviteter. Vindskydd, förråds-
hyddor och aktivitetsytor har knutits till de flan-
kerande hyddorna och här har valet troligen styrts 
mycket av att ha så många aktiviteter som möjligt 
inom ett mindre område. Med tiden har dock ut-
rymmet mellan strukturerna fyllts igen och därmed 
har också avstånden tvingats krympa mellan dem, 
vilket än mer accentuerar de små avstånden. 

Sammanfattningsvis verkar alltså avstånden 
mellan konstruktioner på Högmossen ha en kopp-
ling både till boplatsens ursprungliga planering 
samt tillväxtfaser och till funktion. I jämförelse 
med andra platser såsom Bollbacken i Västman-
land (Artursson m.fl. 1996a, 1996b), Fräkenrön-
ningen i Gästrikland (Björck 1998), Vedmora i 
Hälsingland (Björck & Björck 1999) samt Bränn-
pussen och Snåret i Uppland (Nilsson 2006; 
Björck & Larsson 2007), har Högmossen avsevärt 
mycket större avstånd mellan sina större hyddor 
medan avstånden till de mindre hyddorna och 
mindre strukturer stämmer bättre överens med 
vad vi kan finna på de andra platserna. På dessa 
platser är de minsta avstånden cirka 6 meter och 
som högst cirka 9-12 meter. Skillnaden kan för-
modligen förklaras med att Högmossen har varit 
en renodlad linjärt uppbyggd boplats belägen på 
en strand med få naturliga begränsningar, medan 
de flesta av de övriga platserna har haft en cirkulär 
eller annan uppbyggnad där avstånden oftast blir 
mindre mellan hyddorna samt varit placerade på 
avsatser där det funnits ett visst begränsat utrym-
me (jfr. Häggsta; Olsson 1996). 
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Då respektive konstruktions placering på Hög-
mossen studeras i relation till de andra framgår att 
hyddorna (A-E) ligger längs en svagt böjd linje. An-
ledningen till denna placering kan troligen sökas i 
att de placerats längs med någon naturformation. 
Den mest sannolika av dessa är förmodligen den 
förhistoriska strandlinjen, till vilken varje hydda 
har haft ett visst bestämt avstånd. En alternativ 
förklaring hade varit att den bakomliggande åsen 
styrt placeringen, vilket dock upplevs som mindre 
sannolikt med tanke på boplatsens marina inrikt-
ning. Då också övriga data kring den förhistoriska 
strandlinjens utseende analyseras (se kap. 1 och 
fig. 18) verkar det som om hydda A, B, C och D 
med anknutna konstruktioner har placerats inuti 
en flack vik, medan hydda E samt förrådshyddan 
E1 placerats innanför en större udde i norr. Pla-
ceringen av hyddorna har förmodligen styrts av 
t.ex. ett behov av lugnare vatten för hanteringen 
av kanoter och deras förvaring samt för arbete 
och hantverk vid strandkanten. Om avstånden till 
stranden för respektive konstruktion beräknas står 
det genast klart att dessa inte valts slumpvis, utan 
istället varit resultatet av en noggrann planering 
(fig. 190). Alla hyddstrukturer förutom hydda C 
har t.ex. placerats 16-17 meter från strandkanten. 
Detta implicerar att det funnits en gemensam sty-
rande faktor bakom placeringen, en tolkning är att 
avståndet avspeglar ett läge väl bakom ett högsta 
strandläge, sett till medelvattenytans högsta varia-
tion. Med andra ord har människorna på platsen 
bedömt och haft kunskap om hur högt upp vattnet 
vanligtvis har rört sig och därefter placerat hyd-
dorna väl bakom denna linje. Att både de större 
hyddorna samt deras flankerande hyddor har pla-
cerats på samma avstånd stärker också hypotesen 
kring deras samtidighet. Att hydda C istället har 
placerats på 2 meters avstånd från stranden kan 
tolkas på olika sätt, möjligen har hyddan varit mer 
exponerad för vattnet på just denna del av boplat-
sen och därmed behövt ligga längre upp på stran-
den. En annan tolkning är att hyddans funktion 
skiljt sig åt från de övriga och att man därför valt 
att placera den något mer indraget. Den tolkning 
som bedöms som mest realistisk är dock att hydda 
C representerar den första etableringen på platsen 
och att läget gentemot stranden avspeglar en tidi-

gare strandlinje. Övriga konstruktioner på platsen 
ligger på ett avstånd från stranden som varierar 
mellan 10 och 21 meter. Av dessa har de två strand-
bundna vindskydden placerats på 10 respektive 11 
meter från denna, vilket förmodligen indikerar ett 
avstånd som bedömts som rimligt sett till en mer 
temporär strandnära aktivitet. Man har helt enkelt 
valt att ta en något större risk för överspolning av 
dessa strukturer, kanske då de bedömts som min-
dre värdefulla och lättare att bygga upp. Intressant 
nog indikerar skillnaden i avstånd mellan vind-
skydd A1 och G1 att den senare skulle kunna vara 
något äldre, vilket stämmer väl överens med att 
det i orientering och placering tycks kunna kopplas 
till hydda C. Placeringen för konstruktion E1 över 
20 meter från stranden kan istället förstås om för-
rådsfunktionen hos konstruktionen beaktas samt 
de mycket begränsade sten- och blockfria ytorna i 
detta område. Placeringen har alltså förmodligen 
både styrts av tillgänglig byggyta samt funktionen 
hos konstruktionen. 

Då orienteringen för varje konstruktions öpp-
ning studeras framträder ett mönster där kon-
struktionerna inom det norra respektive södra 
område har likheter i hur öppningarna riktats (fig. 
191). De två större hyddorna har haft öppning-
arna riktade ut mot vattnet medan deras flanke-
rande hyddor i norr och söder har haft öppningar 
riktade åt sydost eller nordväst, in mot boplatsen. 
De till de flankerande hyddorna knutna vindskydd 
respektive förrådshydda, som ligger i utkanten 

Konstruktion Avstånd från strand Tillhör område

A 17 S

A1 10 S

B 17 S

C 21 M

G1 11 M

D 16 N

E 17 N

E1 21 N

Figur 190. Tabell över avstånd mellan konstruktioner 
och strand.

Figure 190. Table of distances between structures and 
beach.
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av boplatsen, har båda riktats in mot inlandet 
och åsen bakom boplatsen. Den centrala hyddan 
C och dess vindskydd G1 nere vid strandkanten 
har båda riktats mot sydost, snett nedåt stranden. 
Sammantaget ger detta en bild där större hyddor 
riktas ut mot havet i öster, medelstora hyddor 
och vindskydd riktas längs med stranden eller in 
mot boplatsen och lättare och mindre strukturer 
riktats in mot inlandet i väster. Förmodligen av-
speglar detta olika funktioner hos respektive kon-
struktion samt olika mänskliga behov. De större 
hyddornas orientering ut mot stranden kan tol-
kas som ett krav på kontroll över den närbelägna 
strandremsan, vilken i det närmaste kan liknas 
vid framsidan på boplatsen. I ett så marint orien-
terat samhälle som det östsvenskt neolitiska får 
det förmodas ha varit här man först fått syn på en 
besökare och vare sig det rört sig om vänner eller 
främlingar kan vi fortfarande idag förstå behovet 
av att veta om och när en sådan skall anlända. De 
två flankerande medelstora hyddorna har haft sina 
öppningar vända mot sin respektive större hydda 
och detta får antas ha haft en funktionell innebörd 
då det innebär att man kunnat röra sig enkelt mel-
lan de två strukturerna. De mindre strukturerna 
som varit riktade in mot inlandet har genom sin 
orientering fått skydd ifrån havsvinden samtidigt 
som eventuella aktiviteter inom respektive struk-
tur dolts från den mer ”publika” stranden. Detta 
skulle kunna tolkas som att de verksamheter som 
bedrivits här har varit ämnade främst för den egna 
boplatsens innevånare och inte för övriga. Varför 
den centrala hyddan samt dess vindskydd riktats 
åt sydost är svårare att besvara, en tolkning är att 
den närbelägna stranden i detta område har haft 
en sådan riktning att den sydostliga orienteringen 
hos strukturerna just här avspeglar en riktning 
mot en strandkant. Detta bedöms dock som mer 
osannolikt då tillgängliga data kring strandens 
utseende är alldeles för entydiga för att en sådan 
kraftig variation i strandens utseende skall bedö-
mas som trovärdig. En alternativ förklaring är att 
vi hos dessa strukturer ser en kronologisk skikt-
ning, vilket sett till placeringen i mitten av boplat-
sen troligen innebär att hyddan och vindskyddet 
etablerats först på platsen. Orienteringen på båda 
strukturerna blir möjligen då en spegling av en ti-

dig strandlinje på platsen, en strandlinje som med 
tiden förskjutits något utåt och fått ett annat ut-
seende. Tillgängliga data kring en tidigare strand-
linje ger dock inte heller ett fullständigt stöd för 
denna tolkning. Ett alternativ som skulle kunna 
förklara orienteringen på strukturerna är att det 
vid en tidig etablering på platsen funnits en kul-
turell anledning till att vinkla upp hyddan åt ett 
annat håll, förslagsvis en närbelägen boplats eller 
etablering åt sydost, alternativt en längre tids för-
ändring i klimat och vindsystem.

Boplatsens övergripande  
organisation och framväxt 
Med ledning av fördelningen av hyddor på platsen, 
deras inbördes storlek och fyndomfattning, kan 
det antas att Högmossen bebotts av flera grup-
per av människor. Tudelningen av platsen med 
två större hyddor (B & D) på var sida om ett cen-
tralt beläget gravfält och en central mindre hydda 
(C), samt mindre hyddor och konstruktioner (A, 
A1, G1, E, E1) vilka flankerar respektive av de två 
större och den centrala hyddan, kan tolkas som 
ett medvetet uppbyggt system. De två större hyd-
dorna och den centrala hyddan har förmodligen 
använts som boendehyddor för ett mindre eller 
större antal människor, vilket stöds bland annat 
av innehållet i avfallshögarna utanför respektive 
hydda, medan de mindre flankerande strukturer-

Typ av struktur Delområde Orientering

Hydda D Norr Ö

Hydda E Norr SO

Förrådsstruktur E1 Norr V

Hydda C Mellan SO

Vindskydd G1 Mellan SO

Hydda B Söder Ö

Hydda A Söder NV

Vindskydd A1 Söder SV

Figur 191. Tabell över orienteringen av öppningen för 
varje konstruktion på Högmossen.

Figure 191. Table of the orientation of the openings on 
each structure at Högmossen. 
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na har utgjort mindre multifunktionella hyddor, 
förrådskonstruktioner och vindskydd vilka varit 
knutna till boningshyddorna. Det finns dock an-
tydningar, t.ex. i avfall och urstädningar av vissa 
hyddor, att de mindre hyddorna kan ha använts på 
samma sätt som de större hyddorna (för boende), 
men sannolikt under kortare tid. 

Den centrala hyddan (C) belägen mitt på bo-
platsen och alldeles intill gravfältet har drag av de 
större hyddorna i sin konstruktion samt anknutna 
aktiviteter och strukturer. Samtidigt finns dock 
en koppling till den rituella sfären med tanke på 
det närbelägna gravfältet, den speciella bergar-
ten påträffad utanför hyddan samt den kraftiga 
förekomsten av rödockra i ytan framför hyddans 
ingång. En tolkning är att denna hydda med sin 
centrala position restes först på platsen. Möjli-
gen representerar den ursprungsetableringen och 
utgör därmed den första hyddan på platsen. För 
detta talar både den centrala placeringen, en av-
vikande riktning på hyddans ingång, avstånd från 
strandlinjen och avstånd från de övriga struktu-
rerna samt de sammanfallande rituella och pro-
fana aktiviteterna. Dessa fakta antyder ett troligt 
händelseförlopp på platsen. Hyddan etablerades 
förmodligen som en solitär då stranden stod något 
(ca 0,5 meter vertikalt, d.v.s. 4-5 meter horison-
tellt) högre än den nivå som huvuddelen av bo-
sättningen haft att förhålla sig till. Det är vanskligt 
att avgöra vad denna nivåskillnad kan represente-
ra i tid, men förmodligen rör det sig om minst ett 
årtionde. Hyddan användes som en sovhydda för 
ett mindre antal människor, förmodligen en min-
dre familj på 4-5 personer. Utanför hyddan ägnade 
man sig åt matlagning, skinnbearbetning och slip-
ning av artefakter. Utanför öppningen kastades 
keramikavfall samt det brända och förmodligen 
också det obrända mat- och slaktavfallet i avfalls-
högar. En viss övervikt för slaktavfall tyder på att 
man förmodligen inte rumsligt separerat denna 
aktivitet i någon större grad från hyddan. Bränd 
lera som använts vid matlagning kastades också i 
avfallshögarna, men sett till mängden verkar inte 
denna matlagningsmetod ha varit speciellt van-
lig hos människorna i denna hydda. Skärvstenen 
som uppstod då stenen gick sönder i härdar och 
kokgropar rensades undan i avfallshögarna, men 

av allt att döma var man inte lika noga i området 
kring hyddans vindskydd (G1) nere vid stranden, 
där skärvstenen istället kastades undan utan nå-
gon större eftertanke. Samma sak gällde den t.ex. 
den keramik som gick sönder kring vindskyddet, 
den kastades ut framför det samma och organise-
rades inte i någon riktig avfallshög. Förmodligen 
har detta att göra med både hur länge vindskyddet 
använts och hur mycket skräp man förväntat sig 
skulle ansamlas. Man har helt enkelt gjort bedöm-
ningen att det inte funnits behov av någon avfalls-
hög eftersom mängden skräp aldrig skulle hinna 
bli så stor att den kunde inverka på hur man levde 
sitt liv kring och i vindskyddet. 

Efter en period restes på exakt samma avstånd 
från den ursprungliga hyddan de två större hyd-
dorna (B och D). Ett troligt antagande man kan 
göra är att den ursprungliga familjens barn har 
flyttat ut och bildat egna familjer. De två större 
hyddorna har stora likheter, både i placering sett 
till ursprungshyddan, avstånd från stranden, rikt-
ning på utgångar, avfallshantering samt förekomst 
av kök och olika typer av hantverk (slipning, borr-
ning, tillhuggning samt keramik- och skinnhant-
verk). Båda hyddorna har också haft en långsmal 
aktivitetsyta mellan sig och ursprungshyddan, 
vilket kan tolkas som att dessa ytor har fungerat 
som en form av avgränsning, kanske både en men-
tal och praktisk sådan mellan de nya hyddorna 
och den gamla. Kring båda hyddorna har kastats 
större mängder avfall i avfallshögar och från detta 
är det möjligt att iaktta likheter i t.ex. kost, där 
säl och fisk spelat en stor roll för människorna i 
båda hyddorna. Men även mindre mängder av 
landlevande djur har jagats såsom t.ex. bäver, 
grävling, räv, mård, rådjur och svin samt fåglar 
som t.ex. rovfågel och gås. Här verkar av allt att 
döma människorna i den norra hyddan ha haft en 
något rikare landbunden jakttradition med något 
fler jagade arter på sin repertoar. I båda hyddorna 
har det brända matavfallet kastats precis bredvid 
öppningen till hyddorna medan man åtminstone 
kring den norra hyddan (D) i flera fall också de-
ponerat större mängder bränt slaktavfall i min-
dre avfallshögar en bit från eller bakom hyddan. 
Möjligen kan man tolka detta som att man i den 
norra hyddan valt att separera sina slaktaktiviteter 
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från hyddan på ett tydligare sätt än annorstädes. 
I den norra hyddan har man även valt att främst 
kasta sin skärvsten i avfallshögarna. Människorna 
i den södra hyddan har istället valt att kasta skärv-
stenen nere på stranden samt i och i närområdet 
till avfallshögarna. Anledningen till denna skill-
nad kan möjligen sökas i synen på skärvsten och 
om den bedömts som ett avfallsmaterial eller som 
ett material som kan ha haft en vidare funktion. 
Den större ansamlingen av skärvsten på stranden 
skulle t.ex. kunna ha utgjort en förhållandevis 
väldränerad yta för arbete med kanoter och fis-
keutrustning eller slakt. Den brända leran, som 
möjligen kan ha utgjort rester av lerinpackningar 
för matlagning, verkar ha använts mest av män-
niskorna i den norra hyddan medan man i söder 
har valt att mer sällan använda denna metod. Av 
allt att döma har man kring varje hydda också valt 
att separera keramikkärl med olika typer av dekor 
i olika avfallshögar, möjligen eftersom dessa kärl 
haft olika funktion. Av de mer distinkta skillna-
derna mellan människorna i de två hyddorna kan 
två lyftas fram, användningen av figuriner samt 
dekormängden på keramikkärlen. I norr samt 
kring den ursprungliga hyddan har man använt fi-
guriner relativt flitigt, medan man i söder i princip 
inte alls använt dessa. En tolkning är att familjen 
i söder gjort ett medvetet val att inte avbilda djur 
eller människor i lera, man har istället kanske an-
vänt sig av andra material som exempelvis trä, ben 
eller horn, eller av någon anledning inte anammat 
den avbildande traditionen. I norr har man, av allt 
att döma, även framställt keramikkärl med mindre 
mängder dekor än i söder. Denna skillnad kan för-
modligen attribueras till olika keramiktraditioner. 
En förklaring kan vara att det har varit ett hant-
verk som bedrivits av en speciell grupp, t.ex. män 
eller kvinnor. Detta skulle innebära att en inflyt-
tad medlem av en familj kan ha haft med sig en 
annorlunda tradition när det gäller dekorering av 
kärl, exempelvis att dekoren utförts så att den fyllt 
en mindre del av kärlen eller främst har utförts på 
speciella delar av kärlen. Sammantaget har de två 
större hyddorna förmodligen bebotts av två större 
familjegrupper, kanske bestående av upp till 6-8 
personer, om storleken på hyddorna beaktas. Som 
vi har sett ovan har man i mångt och mycket redan 

från början valt att organisera sitt boende och ak-
tiviteter enligt vissa strikta principer, medan min-
dre detaljer har tillåtits variera. Man skulle kunna 
beskriva det som att boplatsen haft en gemensam 
grundtanke, en monoorganisation om man så vill. 
De gemensamma dragen har rört avfallsorganisa-
tionen, hyddkonstruktion, riktningar och place-
ringar av strukturer, funktion hos aktivitetsytor 
m.m., med andra ord sådant som tillhör den all-
männa och funktionella sfären. När vi istället tit-
tar på variationerna ser vi att de främst, med vissa 
undantag, består av sådant som kan kopplas till 
individen eller vissa grupper (dekormängd, figuri-
ner, matlagningsmetoder, jaktstrategier). Kort 
sagt kan man i expansionsfasen på Högmossen se 
hur människan burit med sig en grundtanke om 
den goda boplatsen, vilken sedan kryddats med 
individernas egenheter. 

Med tiden har utrymmen mellan och kring de 
två större hyddorna och den centrala hyddan sak-
ta fyllts upp med avfallshögar, aktivitetsytor och 
ställningar. Någon gång under denna period be-
slutar man sig också för att bygga ut boplatsen yt-
terligare. Längs med stranden, åt båda håll från de 
två större hyddorna, bygger man en mindre hydda 
(A & E). Dessa hyddor orienteras in mot boplatsen 
istället för ut mot vattnet, främst synligt genom 
att ingångarna vänds mot närmsta större hydda. 
Kring dessa mindre hyddor byggs vindskydd el-
ler mindre förrådskonstruktioner och med tiden 
ansamlas också avfallshögar. Vid en översiktlig 
betraktelse kan de mindre hyddorna se ut som 
normala boendehyddor vilket skulle innebära att 
boplatsen expanderat ytterligare med nya familjer. 
Detta är inte orimligt med tanke på boplatsens 
omfattande fyndmaterial, vilket i sig pekar mot en 
mycket långvarig bosättning. Det finns dock flera 
avvikelser hos dessa hyddor i jämförelse med hur 
resten av boplatsen organiserats. Hydda A saknar 
t.ex. större avfallshögar med keramik samtidigt 
som hyddan av allt att döma aldrig städats, detta 
tillsammans med flera spår av matlagning indike-
rar att hyddan förmodligen använts som sovhyd-
da endast ett kortare slag eller vid färre tillfällen, 
möjligen har den med tiden övergått till eller re-
dan från början varit tänkt att användas mer som 
en hantverks- eller tillfällig övernattningshydda. 
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Den norra hyddan har haft en omfattande avfalls-
hög utanför ingången, men saknar samtidigt spår 
av matlagning eller aktivitetsytor överhuvudtaget 
och i avfallshögen finns en tydlig dominans av 
slaktavfall. Detta leder tankarna till att även denna 
hydda från början varit tänkt mer som en hant-
verks- eller tillfällig övernattningshydda. Till båda 
hyddorna finns även anknutna strukturer såsom 
vindskydd och förråd (A1 och E1), vilka förmod-
ligen kan knytas till behov som uppstått i verk-
samheten kring hyddorna. Det saknas dock spår 
av mer omfattande aktivitetsytor och istället knyts 
hantverket vid dessa hyddor främst till hyddans 
insida. Vad vi ser växa fram i boplatsens periferi 
är alltså inte en expansion av boendet, utan istäl-
let en expansion av kapacitet. De två flankerande 
hyddorna med anknutna strukturer utgör förmod-
ligen en utökning av tillgänglig yta för hantverk, 
förråd och tillfälligt boende. Placeringen och ty-
pen av dessa nya expansionsområden antyder att 
det i närområdet till de övriga hyddorna saknats 
utrymme, vilket också är tydligt då vi studerar t.ex. 
hydda D, där den cirka 200 m2 stora ytan omkring 
hyddan till över 60 % tas upp av avfallshögar och 
aktivitetsytor. Vad det tillfälliga boendet i dessa 
hyddor avspeglar är svårt att bringa klarhet i, men 
en möjlighet är att hyddorna även haft en funktion 
i den sociala organisationen på platsen. Det finns 
goda etnografiska och antropologiska exempel på 
hur vissa konstruktioner använts för initiationsri-
ter eller som svetthyddor m.m.

Förmodligen en tid efter att de större hyddorna 
(B och D) byggts och platsens nya organisation 
långsamt börjat ta form, begravs den första män-
niskan på Högmossen och ett nytt element i form 
av ett gravfält tillförs platsen (se kap. 6). Vi får 
anta att det är anfäderna på platsen, ursprungspa-
ret, som begravs först och med tiden tillkommer 
fler från de två större familjegrupperna. Gravplat-
sens anknytning till den ursprungliga hyddan är 
total och visualiseras väldigt tydligt av avfallshög 
7 och dess i det närmaste perfekta anslutning mot 
gravens kant. Den döda har alltså gravsats alldeles 
i utkanten av en avfallshög, vilket tydligt visar att 
det i detta fall inte verkar ha funnits ett motsats-
förhållande mellan avfall och vad vi kan kalla en 
rituell händelse. Om vi gör en kort utblick över 

boplatsen som helhet och förekomsten av rituella 
föremål såsom t.ex. figuriner, finner vi att dessa 
också ofta förekommer i avfallskontexter. Här är 
dock tolkningen att de möjligen utgör vad vi kan 
kalla ”orena” föremål som delvis eller helt för-
lorat sin rituella innebörd och därför deponeras 
som avfall (Larsson 2007:508f.). I en sådan tolk-
ning finns inget motsatsförhållande mellan avfall 
och rituella föremål överhuvudtaget. Dock kan 
naturligtvis förekomsten lika väl ha att göra med 
medvetna depositioner av rituella föremål i avfall-
kontexter, liknande förekomsten av människoben 
i skärvstenshögar från bronsålder (se t.ex. Rund-
kvist 1994; Lindfors m.fl. 2008). Gravsättningar-
na kring hyddan och expansionen av boplatsen åt 
sidorna hade förmodligen betydelse för hur hyd-
dans funktion ändrades från att ha varit en vanlig 
boendehydda till en hydda med flera rituella in-
slag. I de övre delarna av aktivitetsytan framför 
ingången till hyddan påträffades större mängder 
av en rosa porfyr (ryolit), den har bedömts som 
helt oanvändbar i redskapshänseende (se kap. 5) 
och dess färg är ovanlig. Den påträffades främst i 
toppen av hyddans aktivitetsyta och endast i små 
mängder i en enstaka anläggning, vilket indikerar 
en kronologisk separation av bergarten från akti-
vitetsytans tidigare användning. Förmodligen har 
tillslagningen av porfyren skett i ett senare skede 
av hyddans existens och möjligen representerar 
den en rituell bearbetning av bergart i linje med 
den vi kan se spår av på t.ex. Brännpussen (Nils-
son 2006:52). En tolkning är att Högmossens 
ursprungshydda med tiden övergått till att ha en 
rituell funktion, vilket dock inte betyder att den 
inte skulle ha varit bebodd under samma tid. 

Sammantaget utvecklades alltså organisationen 
av Högmossenboplatsen i flera steg och under en 
längre tid. Hur lång tid varje steg har tagit eller 
hur lång tid hela boplatssekvensen tagit är dock 
svårt att uppskatta. Med ledning av fyndmate-
rialens mängd, dateringar och hur gruppen män-
niskor växt i antal kan vi dock komma en bit på 
vägen. Ursprungshyddan och de två större familje-
hyddorna representerar minst två generationer av 
mänskligt liv, ursprungsparets liv och deras barns. 
Detta innebär, grovt uppskattat, minst 50 år av 
bosättning. Fyndmaterialet med nära 300 kg kera-
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mik, ett femtontal yxor, ett femtiotal slipstenar och 
mycket mer, motsäger inte denna tidsrymd på nå-
got sätt. Om man exempelvis beaktar både mäng-
den påträffad keramik (300 kg) samt att det för-
modligen ursprungligen funnits väsentligt mycket 
mer keramik på boplatsen (Stilborg 2002:14; Ahl-
gren & Sjödin 2004), möjligen upp emot 1000 kg, 
och det faktum att bosättningen vuxit med tiden 
i ett accelererande tempo får vi en produktions-
takt på kanske 15-30 kärl om året, beroende på vil-
ken storlek på kärlen och del av bosättningsfasen 
vi räknar med. Denna summa är inte heller den 
orimlig på något sätt. Dateringarna från boplatsen 
motsäger inte helt denna uppskattning av bosätt-
ningsfasen, men indikerar dock samtidigt att den 
kan ha varit något längre (se kap. 4).

Då vi studerar organisationen av olika funktioner 
på Högmossen antyder den tydligt att den indelats 
i ett större antal mindre byggnader och ytor med 
speciella uppgifter/aktiviteter utöver boende. Häri 
finns tydliga likheter med ett gårdsläge från tiden 
före 1800-talet, innan månghussystemet övergavs 
till förmån för större och rumsrikare byggnader. 
Huset var då främst tänkt som en sovplats och för 
enklare aktiviteter knutna direkt till hushållet. An-
knutet till gården fanns istället ett flertal uthus el-
ler ekonomibyggnader; byggnader med funktioner 
som förråd, tvätt, matberedning, extra sovplatser 
samt hantverk av olika slag. Detta liknar i mångt 
och mycket den organisation vi kan skåda på Hög-
mossen, med hyddor främst använda för sömn och 
flera hyddor och vindskydd som fungerat som för-
råd, hantverksstrukturer och möjligen också som 

tillfälliga övernattningsbostäder eller skydd för 
vädret. Utanför hyddorna har funnits ytor där kök 
för matlagning eller matberedning förekommit till-
sammans med speciella ytor för hantverk och för-
modligen också social samvaro. Det är naturligtvis 
viktigt att påpeka att likheten endast skall ses som 
en liknande funktionell lösning på ett närbesläktat 
problem, inte att det finns några likheter i närings-
fång eller andra kulturella yttringar mellan en ti-
digneolitisk boplats vid stranden och ett väsentligt 
senare gårdsläge. Man har under båda epokerna 
valt att dela upp de dagliga aktiviteterna på plat-
sen utifrån en liknande organisationell tanke där 
det har bedömts vara optimalt att sprida ut olika 
funktioner. Inom månghussystemet kan man anta 
att placeringen av byggnaderna i form av t.ex. en 
kringbyggd gård, förutom de rent praktiska aspek-
terna på placeringen, även varit eftersträvansvärt 
för att få skydd från ett hårt klimat eller vilda djur. 
På den neolitiska kustboplatsen har placeringen 
aldrig tagit en så fast organiserad form eller använts 
för att skydda bosättningen, utan placeringen av de 
olika funktionerna har istället gjorts utifrån både 
en bekvämlighetsaspekt (exempelvis köket utanför 
ingången) samt som avgränsningar mellan hushåll 
(långsträckta aktivitetsområden mellan hyddor) 
och längs med stranden. Förmodligen kan vi söka 
anledningen till att den neolitiska bosättningen 
inte valt att placera sina bostäder som ett skydd 
från exempelvis elementen både i att de utgjort all-
deles för små enheter och att man antagligen redan 
innan bosättningen startade hade valt en skyddad 
plats där klimatförhållandena var optimala. 
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Utifrån tillgängligt empiriskt material har inte jordbruk och boskapshållning haft någon ekonomisk be-
tydelse i östra Sveriges kustregion före senneolitikum, d.v.s. 2300 f.Kr. Inte heller den sydliga trattbägar-
kulturen kan urskiljas i materialet på kustboplatserna. Istället tycks neolitiseringen i denna region bestå i 
att ett komplext jägar-samlar samhälle växer fram. Resultaten från kustboplatserna indikerar att männis-
korna i detta samhälle levt året om i kustbyar som ingår i någon form av segmentärt stamsamhälle. Man 
har varit högt specialiserade inom fiske och fångst av marina däggdjur. Den förändring som leder fram till 
anammandet av keramikteknologin, ca 4000 f.Kr, verkar vara högre grad av bofasthet följt av utvecklan-
det av en förrådsekonomi. Den ideologiska grunden i dessa grupper, som bilden i bakgrunden anspelar 
på, tycks ligga i animism/shamanism som uttrycks i en ikonografi formad efter djuren i omgivningarna.



arkeologi	e4	Uppland	-	studier	•	volym	6 315

ublikationens tyngdpunkt ligger på yngre 
stenåldern, men vår ambition har varit att 
behandla allt det som lämnat spår på plat-

sen genom årtusendena. Resultatet visar att under 
de ca 6000 år som förflutit sedan vårt undersök-
ningsområde lyftes ur havet har människor mer 
varaktigt uppehållit sig på platsen endast under 
två kortare perioder. Titeln på detta kapitel och 
boken anspelar på detta. 

Det vi har dokumenterat berättar om ett mänsk-
ligt utnyttjande av landskapet som är tämligen 
vanligt i skogsområden i denna delen av landet. En 
av de bakomliggande orsakerna är en stark land-
höjning i samverkan med ett flackt landskap. För-
hållanden som gjort att vissa platser under ett his-
toriskt skede legat i attraktiva lägen i rika, enormt 
stora och uppbrutna skärgårdslandskap. Under ett 
annat skede kan samma plats karaktäriseras som 
en djup skog med rik tillgång på trä till kolning, 
vattenkraft och malm. Miljöer som under de ske-
den vi funnit spår från kan sägas ha varit ideala för 
dessa människornas behov, men som under andra 
perioder, långa tider, föga lockat. Landskapet är 
inte determinerande men dess betydelse för män-
niskornas val skall inte underskattas. Under den 
tid som förflöt mellan de olika skedena har platsen 
helt förändrats. Trots att det är samma plats, Hög-
mossen, är det helt olika landskap. I detta fall har 
landskapets förutsättningar utan tvekan haft stor 
betydelse för vilka skeden vi fann spår från och hur 
lämningarna från dessa var bevarade. Det skogs-
landskap som redan under stenåldern, på grund 

av landhöjningens verkan, ersatte skärgården blev 
inte intressant förrän tusentals år senare då ett be-
hov av skogen i sig vuxit fram. Människor har valt 
att komma till platsen därför att det var en bra plats 
att befinna sig på för det man hade avsikt att göra. 
Under yngre stenåldern gav skärgårdslandskapet 
människor möjlighet att skapa stabila samhällen 
med sin ekonomiska bas i marina resurser. Under 
den protoindustriella stormaktstiden var det via 
sjövägarna tämligen lättillgängliga Norduppland 
med sina stora skogar och sin goda tillgång på vat-
tenkraft idealiskt för etablering av bruk. I bruken 
tillverkades stångjärn, blanka vapen, ankare etc., 
d.v.s. råvaror och föremål som ett rike med stor-
maktsambitioner hade stora behov av.

I monografin har vi beskrivit lämningarna som 
fanns kvar på platsen och genom dessa har vi för-
sökt berätta om de spår som stenålderns säljägare 
och stormaktstidens kolare lämnade. Från denna 
utgångspunkt har vi gått vidare och satt in läm-
ningarna i större sammanhang. Detta betyder att 
under båda dessa skeden har vår ambition sträckt 
sig utanför platsen och bortom de dokumenterade 
lämningarna. Denna hållning är resultatet av vår 
övertygelse att det vi fann inte bara speglar de en-
skilda aktiviteterna, utan också de samhällen ur 
vilka den enskilda lämningen eller platsen vuxit 
fram. Dessa samhällen är i sin tur en produkt av 
mer generella historiska processer. 

Vi har även försökt att berätta historien mångdi-
mensionellt, genom att närma oss den historia och 
de människor som utgör den bakomliggande or-

Högmossen  
– mellan skog och hav
Niclas Björck, Fredrik Larsson & Karl-Fredrik Lindberg
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saken till dessa skeenden på flera nivåer. Detta an-
greppssätt präglar behandlingen av båda faserna vid 
Högmossen och är ett resultat av hur vi ser på män-
niskor och samhällen. Individer är aktörer som har 
förmågan att påverka omgivningarna. Förhållandet 
är dock reciprokt och aktörerna påverkas därför 
också av sin omgivning och den samhällsstruktur de 
ingår i. Detta synsätt ger ett flexibelt ramverk inom 
vilket det är möjligt att bättre förstå och finna orsa-
ker till förändringar. Vi haft ambitionen att, i den 
mån detta varit möjligt, berätta om individerna, 
men också om de sammanhang som påverkade de-
ras val och belyser varför de var på Högmossen. 

Kristian Kristiansen (1999) har framhållit de 
dialektiska svängningarna mellan generella och 
individualistiska perspektiv och satt dem i ett aka-
demiskt/samhälleligt sammanhang. På flera sätt 
kan de slutsatser som presenteras i denna bok sä-
gas vara en praktisk applikation av den realistiska 
mellanposition som nämnde författare föresprå-
kar. I tolkningarna rör vi oss från det generella till 
det enskilda, men också från enskilda iakttagel-
ser till tolkningar av mer generell karaktär. Mil-
jöer och landskap kan belysa det rationella i de 
val den neolitiska människan gjorde i avseende 
på produktionsformer. Det finns emellertid inte 
några direkta samband, utan förklaringen till hur 
människor valt att leva finns i en mångfald av va-
riabler som påverkat beslut och lett fram till ett 
levnadssätt, samhälle och en kultur. Förståelse för 
människorna som verkat på Högmossen och de 
samhällen av vilka dessa varit en del kräver därför 
ett holistiskt angreppssätt. En fördjupad förståelse 
erhålls om t.ex. även mer idealistiska förklaringar 
till människors val beaktas parallellt. Det vi fin-
ner kan om det relateras till ideologiska hållningar 
göras begripligt i ett större sammanhang. När det 
gäller kolningen och den verksamhet som denna 
är del av kan detta relateras till merkantilismen 
och den svenska självbild som avspeglas i den Gö-
tiska historieskrivningen. Detta angreppssätt är 
dock svårhanterligt när den period det handlar 
om ligger längre tillbaka i tiden. Det finns emel-
lertid indikationer på att ideologiska aspekter 
kan ha varit betydelsefulla även under stenåldern. 
Världsbild och ideologi kan arkeologiskt avspeglas 
i lämningar eller i en symbolvärld och utgör därför 

inte onåbara aspekter av forntiden. Vi kanske inte 
kan rekonstruera betydelser i detalj men materi-
ella avspeglingar av förhållningssätten kan iakt-
tas och jämföras. Ett förfarande som kanske gör 
det möjligt att se om det finns skillnader mellan 
olika grupper. Det har uppmärksammats påtagliga 
skillnader i den materiella kulturen under stenål-
dern inom nuvarande Sverige. I södra och västra 
Sverige finns en tydlig släktskap med lämningar 
mot söder och väster medan lämningarna i östra 
Sverige har mer nordöstliga drag. Skillnader som 
tolkats kunna ha samband med vida spridda kos-
mologier (Björck 2007a). 

Tolkningar förankrade i materialet

Vårt mål med fältundersökningen var att skapa 
en bra grund för att kunna tolka vad som skett på 
Högmossen. I kapitel 3 inleds den del av boken där 
de spår som vi fann presenteras, tolkas och sedan 
sätts in i ett sammanhang. I överstycket som inle-
der detta kapitel uttrycks på latin en förhoppning 
och ambition (renascor = återuppstå). Vad som avses 
är vår ambition att i största möjliga detalj återska-
pa skeenden och konstruktioner på Högmossen. 
För att uppnå detta har våra undersökningstrate-
gier anpassats efter karaktären på de olika läm-
ningarna som fanns på platsen. 

Stenålder i Norduppland
I Uppland har stenåldern länge varit ett eftersatt 
forskningsområde. Detta trots att flera viktiga in-
satser gjorts (t.ex. Almgren 1906; Ekholm 1909; 
Segerberg 1995, 1999). De undersökningar som 
utförts har varit av begränsad omfattning, spridda 
provgropar eller i form av mindre schakt som en-
dast berört delar av lokaler. Detta är synd eftersom 
en viktig aspekt som är tämligen unik för denna 
region därigenom inte givits tillfälle att framträda. 
Området har unika förutsättningar eftersom det är 
den del av Sverige där landhöjningen fått sina mest 
drastiska konsekvenser. Inom delar av regionen har 
strandlinjen förskjutits uppemot tre mil under lop-
pet av neolitikum. Då bosättningarna i Uppland 
ligger direkt strandnära måste detta förhållande ha 
präglat alla delar av livet och inte minst de arkeo-
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logiska lämningar som blev kvar. Man kan räkna 
med att lokalerna generellt sett varit kustnära un-
der tämligen korta tidsperioder (jfr. Risberg m.fl. 
2007). Att söka stratigrafier är kanske därför inget 
primärt forskningsmål på lokaler av denna typ. 
Man kan säga att stratigrafin vanligtvis är horison-
tell och utspridd längs många kilometer. Därmed 
inte sagt att man inte kan finna spår av att lokaler 
brukats under viss tid genom överskärningar av 
anläggningar eller andra stratigrafiskt informativa 
förhållanden. Vad som avses är att brukningstiden 
generellt är så kort att relationer av detta slag säl-
lan förekommer. Detta betyder också att den typ 
av förändringar som brukas för fasindelningar ge-
nom typologi eller med C14 dateringar sällan finns 
inom lokalerna. En normal brukningsperiod för 
kustboplatser av detta slag understiger sannolikt 
oftast 200 år, d.v.s. tidsintervall som under denna 
period vanligtvis ligger inom felmarginalen för 
nämnda dateringsmetoder. 

Detta är förhållanden som i vissa avseenden för-
svårar analysen, men i andra avseenden ger många 
fördelar. När brukningstiden inskränker sig till ett 
kort skede, och lokalerna ofta är opåverkade av 
senare aktiviteter, blir lämningarna arkeologiska 
ögonblicksbilder av skeenden på en kustboplats. 
Detta gör att lokalerna lämpar sig ytterligt väl 
för att studera människornas beteende i rummet, 
d.v.s. intrasite frågeställningar. En god ingång till 
sådana frågeställningar är att fyndmaterial i av-
satta kulturlager kan relateras till konstruktioner 
på lokalerna. För att skapa förutsättningar för en 
tolkningsbar bild på flera nivåer bör några grund-
problem lösas. Bebyggelseutvecklingen har kun-
nat rekonstrueras, på basis av utförda inventering-
ar, avgränsningar och GPS-inmätningar. Arbeten 
som skapat en oundgänglig grund för en arkeologi 
som syftar till en djupare förståelse för tiden och 
samhället (jfr. fig. 64). I resultaten från dessa ar-
beten har även förändringar i lokaliseringen av 
boplatser över tid och t.ex. demografiska aspekter 
kunnat belysas. Vid intrasite analysen är det nöd-
vändigt att ha storskaligt undersökta boplatser 
(jfr. Carlsson 2005). Skalan på och omfattningen 
av E4-undersökningarna har givit förutsättningar 
till att förankra tolkningarna i resultaten från om-
fattande undersökningar. I detta sammanhang är 

betydelsen av undersökningen vid Högmossen 
stor. Intrasite nivån ger en bild av det enskilda, 
men i dessa är det också möjligt att finna systema-
tiska upprepningar. Om likartade strukturer upp-
repas i organisationen på flera lokaler kan dessa 
antas spegla gemensamma principer som varit av 
betydelse för det neolitiska samhällets organisa-
tion (Grøn 1991; Grøn & Kuznetsov 2003). För 
att diskutera sådant är det inte tillräckligt att utgå 
från enskilda lokaler. Istället bör utgångspunkten 
vara drag som återkommer på flera lokaler av detta 
slag. Detta är en viktig aspekt och den undersök-
ning som utfördes på Högmossen syftade till att 
bidra till skapandet av ett sådant underlag. 

När den detaljerade kunskap vi genom under-
sökningen av Högmossen har erhållit gifts sam-
man med den kunskap vi har om bebyggelsens 
omfattning och utbredning kan lämningarna för 
första gången diskuteras i termer av människor 
och samhälle. De olika nivåerna som analyseras 
öppnar också för att förstå lämningarna inom ra-
men för flexibla samhällsmodeller (t.ex. Giddens 
1981, 1984). Vi kan därmed äntligen lämna de 
bilder av neolitikum som baseras på normativa 
kulturer, statiska typindelningar av keramik och 
ledartefakter, för att istället skapa en bild direkt 
baserad på lämningarna i den region vi för tillfället 
studerar (jfr. Björck & Larsson 2007b). Detta gör 
att vi, istället för att återigen upprepa schablon-
mässiga bilder som baseras på typologi kopplat till 
invanda stora berättelser, kan närma oss samhäl-
len och mänskliga handlingar, d.v.s. den vardag i 
vilken forntidens människor levde. Detta skapar 
helt nya möjligheter till en fördjupad förståelse för 
människor och samhälle under en avlägsen del av 
Upplands forntid. En förståelse inom vilken det 
finns utrymme för variation, d.v.s. att människor 
kan ha valt olika levnadssätt, men också en möjlig-
het till att värdera vilka levnadssätt som domine-
rar (Grøn m.fl. 2003).

Högmossen under stenåldern
I detta sammanhang finns inte utrymme att disku-
tera alla de iakttagelser som kunnat belysas genom 
undersökningen av Högmossen. Däremot skall vi 
försöka lyfta fram de aspekter som vi menar är av 
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central betydelse för tolkningen av Högmossen 
och andra liknande platser. Om dessa iakttagelser 
värderas tillsammans med resultatet av de inven-
teringar som utförts kan en bättre bild, inte bara 
av Högmossen, utan även av det neolitiska sam-
hälle av vilket platsen var en del skapas. 

Levnadssätt

Initialt ska vi beröra vad de massmaterial (sten, 
ben och keramik) vi finner på lokalerna berättar 
om hur man levde under yngre stenåldern i östra 
Sverige. När det gäller benmaterialen visar dessa 
att det främst är marina arter som jagats. Fiske och 
jakt på säl dominerar stort. Att detta varit vanligt 
under hela stenåldern har framgått av benmaterial 
från hundratals stenåldersundersökningar (Björck 
2007c, kap. 6). 

Keramik förekom rikligt på Högmossen. Detta 
är typiskt för kustboplatserna och ofta finns, trots 
en relativt kort brukningstid, hundratals kilo med 
keramik. Den beständiga keramiken är i hög grad 
bevarad och kan därför vara en ingång till att för-
stå hur material deponerats inom boplatsen, men 
kan också genom vår provtagningsstrategi belysa 
hur kärlen brukats. Undersökningen har visat att 
en enhetlig uppsättning av kärlstorlekar finns vid 
varje bostad. Den strategi som utarbetades för li-
pidprovtagningen syftade till att belysa huruvida 
de olika kärlstorlekarna haft olika funktion. Det 
kunde påvisas att så varit fallet. De största kärlen 
(>30 cm i mynningsdiameter) har fungerat som 
vatten- och förvaringskärl. De mellanstora kärlen 
(ca 20 cm i mynningsdiameter) har fungerat som 
kokkärl och de minsta kärlen (<10 cm i mynnings-
diameter) har sannolikt fungerat som servis eller 
dylikt. Den bild som framkom från benmaterialet 
kunde kompletteras av lipidanalyserna som vi-
sade spår av både marint kött och vegetabilier på 
kärlen. Vegetabilier har troligen varit lika viktiga 
som köttet i kosten. De fettanalyser som utförts 
på kokkärl ger en antydan om att grytor av olika 
slag kanske har varit en vanlig maträtt. På en av 
E4-undersökningarna kunde påvisas att en vat-
tenlevande växtlighet brukats och från Högmos-
sen kunde påvisas bruk av örtvegetation och has-
selnötter (jfr. Björck & Larsson 2007a, kap 6). Det 

är sannolikt att en mångfald av växter utnyttjats. 
Att kärl från av alla storlekar finns vid alla de 

större avfallskoncentrationerna kring bostäderna 
visar att dessa sannolikt är resultatet av en likar-
tad verksamhet (social enhet?). Storleken på kok-
kärl och bostädernas utformning gör det rimligt 
att denna enhet skulle kunna vara en familj, men 
andra tolkningar är möjliga. I detta sammanhang 
talas dock fortsättningsvis om familjer.

Stenredskap (t.ex. knivar, sågar, sticklar) var 
koncentrerade till området runt de olika bostä-
derna och tendensen var att en likartad uppsätt-
ning av redskap, en verktygslåda, fanns i området 
kring vardera bostad. Slitspårsanalyser visade att 
redskapen brukats på många olika material (t.ex. 
skinn, trä, ben). Att även redskapsuppsättningen 
är likartad vid de större hyddorna antyder, på 
samma sätt som keramiken, att dessa represente-
rar samma sak.

Bostäderna och boplatsorganisationen
Vid Högmossen påträffades flera hyddlämningar. 
Dessa är relativt små, runda eller ovala, de har haft 
takbärande väggar och saknar intern eldstad. Bo-
städerna som dokumenterades faller väl in i vad 
som har visat sig vara vanligt på neolitiska kustbo-
platser (Artursson 1996a, 1996b; Apel m.fl. 1997; 
Björck 1998; Björck & Björck 1999; Björck & 
Larsson 2007a). Allt eftersom fler konstruktioner 
av detta slag dokumenterats har det blivit uppen-
bart att bostädernas utseende under stenåldern 
har varierat både över tid och regionalt. Det finns 
dock generella drag som kan sägas spegla idéer och 
intentioner bakom dessa bostäder. Mönster som 
sannolikt berättar om samhällsutveckling och för-
ändringar som skett över tid. Genom att de kon-
struktioner som framkommit längs E4:an och vid 
andra undersökningar i Uppland och angränsande 
län har en generell utveckling kunnat skisseras 
(Björck 2007b). 

Vid övergången mot neolitisk tid försvinner en 
typ av större bostäder som varit vanliga under me-
solitikum (Björck m.fl. 2000) (fig. 192: typ 1:1). 
Detta är ett skeende som kan tolkas funktionellt 
eller socialt. Kanske avspeglar det en förändring 
i gruppsammansättningen i bostäderna. Vår upp-
fattning är att denna förändring i grunden kan ha 
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att göra med förändringar i levnadssätt som sker 
under senmesolitisk tid. Kanske är det en process 
mot en högre grad av kustnära bofasthet som indi-
rekt avspeglas i bostädernas utformning. Föränd-
ringen kan tolkas som att man levt två eller flera 
familjer under samma tak, åtminstone under delar 
av året, i grupper som gjort säsongsförflyttningar. 
Hos mer bofasta grupper har istället varje familj 
haft en separat bostad. 

En likartad förändring i bostädernas utform-
ning verkar åter ske först framemot övergången 
från MN—SN, då ett markant traditionsskifte 
åter sker i undersökningsområdet. Mindre runda 
till ovala bostäder med takbärande väggar (fig. 
192: typ 1:2, 2, 3:1-3:5) ersätts av större rektangu-
lära mesulakonstruktioner (fig. 192: typ 4). Tid-

punkten för detta skifte antyder att förändringen 
i byggnadernas karaktär kan ha samband med att 
jordbruk blir mer allmänt vid denna tid. Det är 
också företrädesvis på platser med spår från jord-
bruk som vi finner mesulabyggnader av detta slag 
(Hallgren m.fl. 1997; Apel m.fl. 1997; Artursson 
m.fl. 2003; Holback m.fl. 2004; Lindqvist 2004; 
Ytterberg 2006; Björck 2007b; Larsson & Lind-
berg 2007). I samband med att bostäderna för-
ändras under senneolitikum lokaliseras boplat-
serna till helt andra lägen i landskapet. Platserna 
är valda för att kunna bedriva boskapsskötsel och 
åkerbruk. Förändringarna i människornas val kan 
ha påverkats av storskaliga landskapsförändringar 
som sker i östra Sverige vid denna tid. Det är inte 
längre enbart åsar och moränhöjder som lyfts ur 

Figur 192. Planer över neolitiska bostäder indelade i olika typer. Typ 1 har försänkt golvninvå, typ 2 har en upphöjd 
golvnivå och typ 3 är anlagd i marknivå. Undertyperna har med konstruktionsdetaljer att göra (se Björck 2007b). 

Figure 192. Plans of Neolithic dwellings divided into different types. Type 1 has a sunken floor level, type 2 a raised 
floor level, while type 3 was erected on level ground. Subdivisions deal with construction details (see Björck 2007b).
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havet, utan i högre grad flacka lerjordar av det slag 
som fortfarande präglar Upplandsslätten. Paral-
lellt med detta verkar även andra aspekter föränd-
ras, ett nytt gravskick (hällkistor) vinner spridning 
i regionen. Långhus är en typ av bostad som länge 
har varit i bruk i västra och södra Sverige och som 
även i denna region verkar ha ett nära samband 
med en mer agrart inriktad livsstil och megalitiska 
gravmonument (jfr. Artursson m.fl. 2003, 2006; 
Björck 2007a, 2007b). Mesulahusen kan vara up-
pemot 100 kvadratmeter stora och i dessa kan en 
grupp på 10—15 individer ha levt. Det ter sig san-
nolikt att långhusen representerar en övergång 
mot att leva i storfamiljer på gårdar. Långhusen 
blir logiska som storfamiljsboende, ett levnadssätt 
som också är vanligt i agrart inriktade samhällen 
under förhistorisk tid. Är det kanske i detta sam-
manhang som hällkistorna och behovet av väl syn-
liga gravmonument skall förstås? Kanske är dessa 

monument till en del ett utslag av en strategi att 
genom väl synliga konstruktioner markera grup-
pernas markanspråk. I detta kan man ana att för-
ändringarna i bostädernas utformning, gravskick 
och levnadsätt också kan ha samband med kosmo-
logi och ideologi (Björck 2007a).

Flera neolitiska platser som undersökts inom 
ramen för E4 projektet är synbarligen organisera-
de efter ett likartat grundmönster, t.ex. boplatsen 
Högmossen vid Mehedeby, Bålmyren och Snåret 
i Vendel. Sedan tidigare finns ytterligare lokaler 
(Bollbacken, Fräkenrönningen, Häggsta och Ved-
mora,) som uppvisar en besläktad organisation 
(Artursson 1996a, 1996b, 1996c; Olsson 1997; 
Björck 1998; Björck & Björck 1999; jfr. Larsson 
2007). Det återkommande mönstret med flera bo-
städer med intilliggande avfallshögar tolkas här 
som att två till åtta familjer levt på denna typ av 
platser. Att döma av detta så har dessa platser san-

Figur 193. Figuren visar några exempel på hur kustboplatser organiserades under neolitikum i östra Sverige. 

Figure 193. Some examples of how coastal settlements were organised during the Neolithic in eastern Sweden.
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nolikt fungerat som kustbyar. Lokalerna har ofta 
en tydlig organisation, bostäderna är placerade 
runt en öppen gemensam yta eller på en rad längs 
stranden (fig. 193, 194 och 199). I dessa ”kust-
byar” har man, att döma av benmaterialet från 
fullständigt eller åtminstone storskaligt under-
sökta lokaler, levt året om. De stora mängderna 
lerkärl indikerar samtidigt att man i stor omfatt-
ning lagrat matvaror. Det är sannolikt att det är 
utvecklingen av lagringsekonomin som möjliggör 
en ökande grad av bofasthet. Sina nära och kära 
har man begravt på boplatserna eller möjligen, 
åtminstone under mellanneolitikum, på nekropo-
ler (Björck 2007a). Ofta finns en hydda på varje 

plats där fyndmaterialet indikerar en mer rituell 
funktion. I sådana hyddor kan gravar, speciella 
stenmaterial, minikärl eller t.ex. lerfigurer påträf-
fas (Björck 1998; Artursson 1996a, 1996b, 1996c; 
2006, kap. 8). Förekomsten av dessa antyder att en 
viss grad av rituell specialisering funnits. 

Uppkomsten och placeringen av de rituella 
strukturerna kan förmodligen tolkas utifrån flera 
olika perspektiv, men utifrån det tillgängliga ma-
terialet verkar det som om de är tätt knutna till 
boplatsens organisation i sin helhet. I fallet med 
Högmossen har de centrala delarna av boplatsen 
varit liktydiga med den första bosättningen och 
med tiden övergick denna del förmodligen till att 

Figur 194. Mellan skog och hav, ett försök att rekonstruera boplatsen Högmossen som platsen kan ha sett ut ca 3400 
f.Kr. På bilden finns bostäder, avfallshögar, ställningar, gravfält som belagts vid undersökningen och en välliknande 
topografi. Vissa av de härdar och vindskydd som också belagts är ej med (teckning: Ylva Roslund Forenius). 

Figure 194. Betwixt forrest and sea, an attempt to reconstruct what the Högmossen site might have looked like 
around 3400 BC. The reconstruction includes dwellings, waste heaps, frames, burial grounds found at the investiga-
tion, as well as an accurate topography. Some hearths and wind shields also found are not included.
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bli boplatsens rituella centrum med ett gravfält 
och en rituell hydda, medan de yttre delarna i hög 
utsträckning övertog boendet och de vardagliga 
aktiviteterna på platsen. Vad vi ser på Högmos-
sen är alltså inte bara spåren av en endimensionell 
rumslig expansion, utan också en framväxt av nya 
aktiviteter och en rituell sfär. Att vi återfinner de 
rituella företeelserna koncentrerade till boplatsens 
ursprungsbebyggelse har förmodligen till stor del 
att göra med synen på exempelvis förfäder, dessa 
föregångare till människorna i de två större hyd-
dorna i boplatsens yttre delar har förmodligen in-
gått i en världsbild där anfäderskult och hus för an-
fäderna haft en naturlig plats (se exempelvis Björck 
2007:298f.). Högmossen utgör ingalunda det enda 
exemplet på denna typ av planering under tidiga 
delar av vår förhistoria. På den mellanneolitiska 
boplatsen Fräkenrönningen i Gästrikland kunde 
två skeden på boplatsen urskiljas, en äldre del där 
tre hyddor utgjort en ursprunglig kolonisationsfas 
och en yngre fas där ytterligare fem hyddor uppför-
des (Björck 1998:63). Grundorganiseringen på bo-
platsen med en cirkulär form och hyddornas öpp-
ningar vända in mot varandra kvarstår även under 
den senare fasen, och en av de tidigare hyddorna 
blir senare platsen för minst en begravning och 
fungerade förmodligen också som ett centrum för 
mycket av boplatsens rituella företeelser. Likheten 
med Högmossen antyder att den strikt reglerade 
och välplanerade expansionen samt anknytningen 
till rötterna i form av en anfäderskult bär drag av 
kulturellt styrda val i den neolitiska kustkulturen 
samt förmodligen också vissa allmänmänskliga 
särdrag, inte minst förmågan att planera framåt.

Det neolitiska samhället  
i östra Sverige
Betraktat i ett större geografiska sammanhang 
finns kustbyarna i bygder längs de neolitiska kus-
terna. Bygderna avskiljs från varandra av forna 
skärgårdsområden där spår av bebyggelse saknas. 
Att bygderna avgränsas av obygder trots att själva 
landskapet, skärgårdarna, är likartade i mellanlig-
gande områden indikerar att de variationer som 
avspeglas bör förklaras inom ramen för den so-

ciala organisationen. I regionen verkar detta, att 
boplatserna koncentreras till vissa områden längs 
kusterna, vara ett generellt giltigt mönster (fig. 
53). Inom välinventerade områden finns i vardera 
bygd 30-100 lokaler och hela den neolitiska sek-
vensen är oftast representerad. Ett mönster som 
antyder att dessa bygder utvecklats kontinuerligt 
och fortlevde under lång tid.

Högmossen är till sin karaktär lik de hundra-
tals neolitiska lokaler som avgränsats i närområ-
det i norra Uppland och Gästrikland. Att en viss 
grad av variation förekommer antyds av några av 
de neolitiska lokaler som undersökts inom ramen 
för E4-projektet. Flera av dessa har avvikit från det 
vanliga med avseende på både storlek, fyndmängd 
och fyndens karaktär (Lindberg 2006; Nilsson 
2006; Ytterberg 2006; Björck & Larsson 2007a). 

Området kring Högmossen, den s.k. Dalälvs-
gruppen, är den största bebyggelsekoncentration vi 
överhuvudtaget känner till från yngre stenålderns 
kustmiljöer (bil. 1). Det är föga förvånande, efter-
som det var här som Dalälven rann ut i Litorinaha-
vet (Östersjön). Mötet mellan salt och sött vatten 
gjorde antagligen området extremt rikt på resurser. 
Den kontinuerliga landhöjningen har gjort att lo-
kaler från olika tider ligger på skilda nivåer över 
havet. Därigenom har det varit möjligt att placera 
lokalerna i en sekvens där äldre till yngre boplatser 
kunnat påvisas. Studier av material från skilda ni-
våer, typologisk förändring och 14C-datering, har 
visat att sekvensen med neolitiska kustboplatser 
sträcker sig över 1700 år, från ca 4000 f.Kr. till 
2300 f.Kr. (Björck 2003; Ytterberg 2007). På goda 
grunder kan således åtminstone ett 30-tal av loka-
lerna i Dalälvsmynningen antas vara brukade un-
der samma tid som Högmossen (bil. 1, kap. 4). 

Knyter man samman iakttagelser kring fynd-
material bostäder, boplatsorganisation och bygder 
skapas en grund som kan berätta mycket om det 
neolitiska samhället i östra Sverige. 

De enskilda bostäderna kan, i enlighet med re-
sultaten, tolkas som brukade av en familj, en enhet 
som får förmodas ha utgjort en basenhet i sam-
hället. På enskilda kustbyar (små och mellanstora 
lokaler) finner vi spår av 2-8 familjebostäder av 
detta slag. Någon stor plats (5000–25000 m2) har 
ännu inte undersökts och dessa kan därför endast 
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tolkas hypotetiskt. Det kan vara samlingsplatser 
men lika gärna boplatser för större grupper. På 
små och mellanstora lokaler kan storleken på den 
sammanlevande gruppen i kustbyarna antas ha 
varit 10—40 individer. I varje bygd längs kusten 
finns 2—3 territorier med omkring 6 samtida loka-
ler. Om man räknar med ca 25 personer per lokal 
ger detta ett antal om ca 150 individer i ett ter-
ritorie. Då det finns 2—3 territorier i vardera bygd 
antyder detta en befolkning på 200—400 indivi-
der. Om de större lokalerna är boplatser för större 
grupper måste detta antal justeras uppåt. Med ut-
gångspunkt i det anförda förefaller det plausibelt 
att tolka enskilda bostäder, boplatser, territorier 
och bygden som organisatoriska nivåer i mer eller 
mindre integrerade lokalsamhällen. Människorna 
på de enskilda boplatserna har säkerligen samar-
betat dagligen och samarbete kan ha skett även 
mellan olika boplatser inom territorierna. Det är 
troligt att grupperna inom en synkron bygd har 
träffats relativt frekvent och även på denna nivå 
kan man ha samarbetat t.ex. vid vissa typer av jakt 
eller om gruppen var hotad. De regelbundna av-
stånden mellan bygderna längs kusten motsvarar 
ca 3—6 timmars kanotresa, d.v.s. motsvarar grän-
sen för dagliga kontakter med detta medel. Det ter 
sig rimligt att relativt frekventa kontakter har fö-
rekommit även mellan närbelägna bygder och att 
dessa kan ha varit knutna till varandra. En tolk-
ning som ligger nära till hands är att familjebo-
städerna och kustbyarna representerar basenheter 
i ett segmentärt stamsamhälle (jfr. Björck 2003). 

Som torde ha framgått finns i publicerade ma-
terial inget stöd för att det neolitiska samhället i 
östra Sverige före senneolitikum skulle ha varit ett 
samhälle där jordbruk haft signifikant betydelse 
(Segerberg 1999; Björck 2007c, kap.6). Bebyggel-
sens lokalisering och karaktär pekar istället på att 
människor under denna period har en näringseko-
nomisk inriktning på marina resurser. Samfund av 
detta slag är kända från etnografiska beskrivning-
ar (t.ex. nordvästkust-indianer) men kanske än 
viktigare är att det finns samhällen med likartade 
levnadssätt under samma tid både direkt norr och 
öster om östra Sverige. Dessa befolkningar kän-
netecknas av keramikbruk, kustboende samt att 
näringsbasen utgörs av marina resurser. 

Kosmologi
I förståelsen av platserna är inte endast massma-
terialens spridning intressant. Det enskilda före-
målet kan också ge inblickar i konstruktionernas 
betydelse och människornas världsbild. Skulptu-
rer, lerfiguriner och t.ex. urval av djurarter avspeg-
lat i benmaterialet är några exempel på artefakter 
som kan nyttjas för tolkning. Föremålskontexten 
är också en viktig aspekt i förståelsen av platserna 
och slutligen människorna. Saken kan exemplifie-
ras med att av nästan 15000 analyserade benfrag-
ment från en annan neolitisk kustboplats, Fräken-
rönningen, fanns tre fragment från älg. Trots att 
älg avbildas i ristningar, figuriner och stenskulp-
turer vid denna tid är den ofta klent representerad 
i benmaterialen på boplatserna. De benfragment 
som finns kommer dessutom ofta från älgens 
skalle, d.v.s. inte den del man skulle förvänta sig 
att människorna bär till boplatsen om syftet var 
konsumtion av kött. Kanske fanns på Fräkenrön-
ningen en betydelse dold i att älgbenen på denna 
plats påträffades dels där boplatsen mötte havet 
i söder och dels vid ingången till en centralt be-
lägen hydda. Mönster av detta slag finns även på 
Högmossen och verkar vara en återkommande fö-
reteelse på storskaligt undersökta lokaler (Björck 
1998; Artursson 2007). I ljuset av de motiv som 
förekommer på älghuvuddolkar i skiffer, rist-
ningar och i lerfiguriner framstår det sannolikt att 
dessa mönster har betydelse och att vissa djur haft 
en särställning i människornas föreställningsvärld 
(Björck 2003, 2007b, 2007c). Sådana föreställ-
ningar är belagda hos (ovan nämnda) befolkning-
ar i norr och öster. I dessa områden finns dessut-
om också ett gravskick och en bildvärld, bevarad i 
skulpturer, ristningar och figuriner (fig. 195) som 
man delar med befolkningen i östra Sverige vid 
denna tid (Björck 2007b). Till dessa aspekter kan 
läggas gravskicket med rödockragravar på boplat-
serna (fig. 197 och 198). Ett gravskick som i sam-
tiden har sina främsta paralleller i norra Östersjö-
området. Återigen verkar detta vara en utveckling 
av en tradition med djupa rötter i mesolitikum. 

Det kan vara av intresse att kontrastera lämning-
arna i östra Sverige med de som präglar Skåne och 
Danmark under denna tid. Det bör framhållas att 
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detta är generella tendenser och att variation och 
blandningar inom ramen för dessa skilda världs-
bilder är att förvänta. Avsaknad av långhögar och 
megaliter, fattigdom på domesticerade djur och 
lämningar av långhus är påtaglig i östra Sverige. 
Lämningar av denna art finns i området främst vid 
lerslätterna i sydväst. I andra delar av östra Sve-
rige är det kustboende, hyddkonstruktioner, en 
marin inriktning på jakten som starkt dominerar. 
Detta förenar det östsvenska med andra grupper 
som levde kring norra Östersjön. De gropornerade 
kärlen och t.ex. skiffertraditionen visar också en 
viss grad av samhörighet med andra grupper kring 
norra Östersjön snarare än med de lämningar vi 
finner i Skåne och Danmark. Det nordöstliga sam-
manhanget/ursprunget understryks av boplatslo-
kalisering, levnadssätt, bostädernas utformning, 
gravskick och i artefakter såsom den groporne-
rade keramiken, lerfiguriner etc. (se t.ex. Wys-
zomirska 1984) (fig. 195). Till dessa kan läggas 

flera andra oberoende faktorer såsom dateringar 
och t.ex. kroppsmorfologi som pekar i samma 
riktning (Browall 1991; Ahlström 1997ab; Seger-
berg 1999; Björck 2002, 2003, manus; Artursson 
2007:116ff.). 

Under senare år har ibland ifrågasatts om kust-
lokalerna under neolitikum är boplatser. Att kust-
boplatserna under mesolitikum oftast fungerat 
som just boplatser ifrågasätts inte, men för de 
lämningar som kronologiskt hör till den neolitiska 
perioden har framkastats alternativa tolkningar. 
Dessa hypoteser går ut på att neolitiska kustbo-
platser brukats enbart under vissa delar av året, 
eller att lokalerna enbart har haft en rituell funk-
tion (Carlsson 1998; Gill 2003; Sundström 2003; 
Sundström & Darmark 2005; Sundström m.fl. 
2006). De mångfacetterade lämningar som fram-
kommit vid storskaliga undersökningar av det slag 
som utförts på Högmossen visar att dessa platser 
vanligtvis inte haft en renodlat rituell funktion, 

Figur 195. På neolitiska kustboplatser finns vanligtvis figuriner i lera och ibland även skulpturer i sten som avbil-
dar återkommande motiv. I bilden visas ett urval av de motiv som verkar ha varit av stor betydelse i ett Eurasiatiskt 
område och i östra Sverige under stenåldern. Likartade motiv är också kända från öster och norr i t.ex. lerfigurer, 
ristningar eller snidade i trä eller ben. Det ter sig sannolikt att de olika motiven har haft stor betydelse i en neolitisk 
kosmologi (teckning: Ylva Roslund Forenius).

Figure 195. Neolithic coastal settlements usually harbour clay figurines and sometimes even stone sculptures depict-
ing recurring motifs. This is a selection of motifs which seem to have been of great importance in a Eurasian area and 
in eastern Sweden during the Stone Age. Similar motifs are also known from the east and the north on, for example 
clay figurines, carvings, or cut on wood or bone. It seems likely that the different images have been of great importance 
to a Neolithic cosmology.
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däremot har rituella aktivieteter förekommit. Det 
finns dock indikationer på att enskilda platser ib-
land kan ha haft olika funktioner under skilda kro-
nologiska skeden (Björck 2007a, 2007b, 2007c). 
Möjligen kan man emellanåt tala om ”boplatsens 

liv”, där platsens funktion och betydelse föränd-
rats över tiden. De starka förändringar av landska-
pet som, åtminstone i Uppland, har gjort boplatser 
ointressanta bara på någon generation skulle kun-
na inbjuda till ett återbruk av äldre platser. Kanske 

Figur 196. På Högmossen påträffades flera gravar och en av dessa var markerad med sten i markytan. Det finns 
flera paralleller till att gravar utformats på detta sätt inom norra Östersjöområdet. A: Södra Mårtsbo, B: Högmos-
sen, C: Kilteri 1, D, E: Överåda, F: Lindskrog (Welinder 1971; Wyszomirska 1984: plate XXX ; Lindholm 2003:73; 
Björck, M. 2005:13). Infälld är en rekonstruktion av en stensatt grav (A) (foto Niclas Björck).

Figure 196. Several graves were found at Högmossen, one of these being marked by a stone at ground level. Paral-
lels exist to similar constructions within the north Baltic region. A: Södra Mårtsbo, B: Högmossen, C: Kilteri, D, E: 
Överåda, F: Lindskog (Wekinder 1971; Wyszomirska 1984: plate XXX; Lindholm 2003, p. 73; Björck, M. 2005, p. 
13). A reconstruction of the grave from Södra Mårtsbo is inserted above the plan of this grave (photo Niclas Björck).
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övergick platser till att bli anfädernas gravplats när 
landskapet förändrats så att den blivit ointressant 
som kustboplats? Kanske fanns folktro och aitio-
logiska sägner knutna till att förfädernas boplats 
avlägsnades från det livgivande havet? 

Det finns också drag som lever kvar från meso-
litikum. Ett sådant är begravningstraditionen med 
skelettbegravningar beströdda med rödockra, ofta 
på eller i anslutning till boplatserna (jfr. Björck 
2007a) (fig. 196 och 197). En annan aspekt som 
verkar vara oförändrad mellan perioderna är att 
människorna fortsätter att bo främst vid kusterna 
och att marin jakt är viktig. Det finns också arte-
fakter t.ex. trindyxor och redskap i skiffer som före-
kommer från mesolitikum fram till senneolitikum. 
Detta pekar mot en kontinuerlig utveckling av det 
östsvenska samhället och inte genomgripande för-
ändringar av materiell kultur och levnadssätt. 

Affiniteten mellan människor omkring norra 
Östersjön var betydligt djupare än levnadssätt el-
ler bruk av kvarts och skiffer till redskap. Här ar-
gumenteras för att området under stora delar av 
den neolitiska perioden präglades av en helt an-
nan kosmologi/ideologi än södra Sverige. Till stor 
del kan hela undersökningsområdet sägas vara en 
gränszon mellan ideologiska system som verkar 
vara spridda över mycket stora områden. Spåren 
antyder existensen av två övergripande kosmolo-
giska system under stenåldern. Det ena, arkaisk 
animistisk kosmologi har en mycket hög ålder 
och kännetecknas av bl.a. rödockragravskick och 
djursymbolik (fig. 195, 196 och 198). Detta tanke-
system har sannolikt haft en än vidare spridning 
under äldre stenålder, men verkar under neoliti-
kum ha en eurasiatisk utsträckning över norden 
och bort mot Ryssland. Det förefaller höra nära 
samman med de jägare och samlare som levde i 
denna region. Det stora tidsdjupet och den vida 
rumsliga spridningen gör sannolikt att det vi ser 
är många olika variationer som dock bygger på 
en gemensam kosmologisk grund (Björck 2007a). 
Det andra tankesystemet, den nertiska kosmolo-
gin, sprids över undersökningsområdet under lop-
pet av stenåldern (fig. 198). Denna inriktning har 
ett nära samband med grupper där jordbruk börjar 
få betydelse. Det nertiska som hör nära samman 
med jordbruk har sannolikt förmedlats till regio-

nen via linjebandkeramiska samhällen. Inom ra-
men för dessa system får vi emellertid anta att en 
stor variation, förändringar lär ha skett över tiden 
och blandningar kan ha funnits lokalt, detta inte 
minst inom undersökningsområdet. 

Ytligt sett kan det te sig som att svaret på de för-
ändringar som iakttas här är att jägarnas gudar helt 
enkelt inte är böndernas. Det ligger visserligen en 
del i en sådan generalisering, men det är vår åsikt 
att aktörer kan välja att anknyta till kosmologierna 
oberoende av näringsstrategier. Det ena systemet 
arkaisk animism präglar hela undersökningsom-
rådet från mesolitisk tid och fram till neolitikum. 
Östra Sverige verkar under hela denna period ingå 
i ett större sammanhang av samhällen och män-
niskor, vilka hade besläktade världsåskådningar 
med rötter i den arkaiska animismen. Denna kos-
mologi avspeglas i bl.a. jordningsgravskicket och 
djursymboliken. Minsta gemensamma nämnare 
var, förutom kosmologin, en samhällsekonomi 
baserad främst på insamling av ätliga växter, jakt 
och fiske. Med tanke på djursymboliken ter det sig 
rimligt att shamanistiska och/eller totemistiska 
världsbilder kan ha utvecklat hos dessa grupper. 

Detta kan man ställa mot den jordbrukande eko-
nomin i Sydskandinavien och på kontinenten som 
har en helt annan typ av kosmologi och gravskick. 
Denna skillnad kan inte nog poängteras. Den ner-
tiska hållningen hör sannolikt nära samman med 
andra förändringar som sker vid denna tid, t.ex. att 
jordbruk och domesticerade djur får ökad betydelse. 
Förändringar som här antas få stora konsekvenser 
för människornas synsätt när det gäller ägande av 
mark, offernedläggelser och monumentbyggande. 
Alla dessa företeelser kan betraktas som initierade 
av denna nya hållning. Det rör sig dock om kom-
plexa och långt ifrån otvetydiga samband. Med 
sådd och skörd följer dock sannolikt nya perspektiv 
på ägande av mark. Monumenten, stenhusen, har 
säkerligen haft betydelse för att, med förfäderna 
som argument, i beständiga material befästa släk-
tens anspråk på platsen. Offer, som verkar få ökad 
betydelse inom detta nya kosmologiska system 
kan ha haft många olika orsaker. En viktig sådan 
är dock ett cykliskt tänkande där offernedläggel-
ser, kanske syftade till att försäkra sig om återväxt. 
Vi menar att även den gruvbrytning av flinta som 
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växer fram i södra Sverige under neolitikum har 
sin yttersta orsak i dessa förändrade synsätt. Det 
blir helt enkelt betydelsefullt att ha denna resurs 
på de marker man hade makt över, vilket gjorde att 
man ibland tvingades gräva djupt för att komma åt 
detta åtråvärda material. 

Världsbilder som möts
När det gäller människornas världsåskådning 
torde vi ha bäst förutsättningar att nå denna ge-
nom att utnyttja gravmaterial och figurativa av-
bilningar av olika slag. I södra Sverige kan den 
specifika gravkeramik som man finner, sannolikt 
kvarlämnad i samband med offer, vid t.ex. mega-

litgravarna brukas (se t.ex. Sjögren 2003:44f; Bu-
renhult 1999: 297f.). I östra Sverige finns få mot-
svarigheter där keramik brukats för offer (se dock 
Hallgren 1997). 

I östra Sverige där det finns få offer och mega-
litgravar bör en annan grund sökas. Det ter sig 
rimligt att istället utnyttja rödockrabegravningar 
och de offer som följt med i dessa gravar. Gravarna 
utgör bara en väg att nå människans världsåskåd-
ning. På många av boplatserna finns också små 
brända lerfigurer föreställande människor, sälar, 
älgar och grisar. Från E4-projektet finns sådana 
bevarade bl.a. från Brännpussen, Snåret, Postboda 
och Högmossen. I östsvenska material framträder 
stenålderns symbolvärld som förefaller vara be-

Figur 197. Graven A5953 under utgrävning. Fotot är taget från söder och några av stenarna i markeringen sitter 
kvar i sektionen. Stenarna som markerade graven var alla av en likartad vit bergart och var iögonfallande på platsen. 
I sektionen syns också den röda gravfyllningen med flera ockrafärgningar (foto: Hans Lindfors). Jämför även med 
flygbilden som inleder kapitel 8 där de stenar som markerar graven faktiskt är synliga centralt på boplatsen. 

Figure 197. The grave A5953 during excavation. Photograph from the south. Some construction stones are still in 
the section. The construction stones were all the white species of rock, distinguishing them from their surroundings. 
Also visible in the section is the red grave fill, with several ochre colourings. (Photo: Hans Lindfors). Compare also 
with the areal photograph at the beginning of chapter 8, where the stones marking the grave are actually visible at the 
settlement’s centre.
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Figur 198. Ett försök att illustrera skillnaderna mellan den arkaiska animismen respektive den nertiska kosmologin 
såsom de gestaltats i neolitiska lämningar. Bilden syftar till att återge aspekter på människornas gravskick och den 
skillnad i världsbild som är den underliggande orsaken till den divergering som kännetecknar den neolitiska perioden 
inom undersökningsområdet. Skillnaden illustreras med en spricka, den arkiska animismen finns till vänster och det 
nertiska till höger. Till vänster längst ner finns en plan och två rekonstruerade bostäder från den neolitiska kustboplat-
sen Fräkenrönningen. Ovanför denna i planen över det neolitiska gravfältet vid Ajvide ser man att rummen har en 
identisk organisation (jfr. även fig 9). Ovanför elden (rödockra) syns några av de djur som gestaltas i djurikonografin. 
Till höger finns en plan och en rekonstruktion av ett långhus och dess tidsbeständiga gestaltning megaliten. Ovanför 
dessa illustreras de för denna hållning viktiga offren i våtmarker. Högst upp illustreras det jordbruk som verkar höra 
nära samman med denna hållning (teckning Ylva Roslund Forénius). 

Figure 198. There are important aspects of material culture, not least in connection with burials and symbolic sys-
tems, which differ between the southwestern and northeastern parts of the investigated area. The differences are here 
assumed to have grown out of two cosmological systems, Nerthus cosmology and Archaic animism, idea systems which 
have had an impact on many different aspects of life. This illustration is an attempt to reproduce important aspects of 
the Archaic Animistic and Nerthus cosmologies and how these ideas are manifested in monuments and artefacts of 
the Neolithic. The difference is illustrated with aspects of Archaic animism on the left and the Nerthus cosmology on 
the right. Bottom left is a plan and reconstructed dwellings from the Neolithic site Fräkenrönningen and at the top is 
a plan of the burial ground at Ajvide. Above the fire (red ochre) are some of the animals often depicted in the animal 
iconography. Bottom right is a plan and reconstruction of a longhouse and above this its durable counterpart, the 
megalithic tomb. Above this the act of water sacrifice is illustrated, an act seemingly important in Nerthus cosmology. 
Depicted at the top are aspects of the agriculture that seem closely linked to this cosmology. 
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släktad med de bilder som ristats vid t.ex. Näm-
forsen och gestaltats i lerfigurer i hela området 
kring norra Östersjön. Bilderna utgör en variant 
på en bildvärld som förekommer och är likartad 
över hela Eurasien (Ozols 1974; Carpelan 1975, 
1977; Lindqvist 1994; Wyszomirska 1984; Wer-
bart 1999). Denna bildvärld skiljer sig radikalt 
från vad vi känner från megalitiska delar av södra 
Skandinavien och visar att Uppland inte självklart 
kan behandlas som en kulturell enhet med Skåne/
Danmark (Björck & Larsson 2007b; Björck 2007a, 
2007b, 2007c). 

Istället kan området kontrasteras mot de mega-
litiska områdena i Sydskandinavien och t.ex. norra 
Tyskland där mer tydliga inslag av en jordbrukan-
de ekonomi men där kosmologin i bl. a. gravskick 
och offerritualer avspeglas på ett annat sätt. Att 
skillnaden i gravskicket skulle bero enbart på hö-
gre befolkningstryck i sydvästra Skandinavien kan 
nog uteslutas (jfr. Burenhult 1999:287). 

Ibland har föreslagits att konstruktioner av 
gravmonument i sten skall ha varit ett resultat 
av högre befolkningstäthet (Burenhult 1991:131; 
Randsborg 1975). Att samband av detta slag kan 
ha funnits är möjligt, men räcker inte som förkla-
ring. Att det inre av Östergötland skulle ha haft 
ett större befolkningsunderlag än t.ex. Dalälvens 
mynningsområde ter sig orimligt. Det är vår över-
tygelse att förklaringen till skillnaderna är en fråga 
om med vilka grupper man haft den största sam-
hörigheten. Kanske handlar det i hög grad om tro 
och ideologi (Björck 2007a). I Sydskandinavien 
fanns monumentala kollektiva storstensgravar som 
dösar och gånggrifter, en gravform som uppfördes 
av stenåldersbönder i hela Västeuropa liksom stor-
slagna rituella offeranläggningar. Den ensartade 
bild som beskrivits ovan behöver dock nyanseras. 
I det övergripande perspektivet utgjorde Uppland 
ett randområde mellan östligt och sydligt. Det fö-
rekommer indikationer på att vissa grupper kan 
ha haft tätare kontakter söderut och i begränsad 
mån anammat jordbruk under delar av neoliti-
kum. I dessa områden, södra Öland, delar av Got-
land, Närke- och Östgötaslätten kan vissa grupper 
ha upptagit mer av de idéer och förhållningssätt 
som kännetecknar de sydskandinaviska områdena. 
Om enstaka spår av jordbruk och tamdjur förekom 

i Uppland före övergången till senneolitikum, så 
förändrar det inte den allt överskuggande bilden 
av att den vanlige upplänningen var en säljägande 
och älgdyrkande kustbo under stenåldern.

Här kan man lyfta fram det som är klokt med 
den marxistiska världsbilden. I denna utgår sam-
hällsanalysen ifrån de resurser man främst brukar 
för att tillfredställa samhällskroppens basala be-
hov, den ekonomiska basen. Att döma av Hög-
mossen, men också hundratals andra neolitiska 
kustboplater i östra Sverige, är den ekonomiska 
basen i dessa samhällen insamlade vegetabiler, fisk 
och marint kött (jfr. kap. 6). 

Det ter sig således som att stenålderns upplän-
ningar var en del av en samhällsform som trade-
rade aspekter på en uråldrig bildvärld (jfr. Björck 
2007a). Motsvarande avbildningar finns också i 
regionen i form av klubbhuvuden av sten, före-
ställande älgar och björnar. En bildvärld för vil-
ken det finns belägg redan under mesolitisk tid. 
Denna animistiska bildvärld når konstnärligt sin 
höjdpunkt i de smäckra dolkar med djurhuvudfor-
miga avslut som hela eller i skadat skick påträffats 
vid Kornsjövägen, Bjästamon och Skuggan (Hall-
gren 1960; Holback m.fl. 2004; Lindqvist 2004). 
Andra spektakulära fynd av denna karaktär är den 
s.k. Gullrumskammen från Gotland, benfiguren 
från Korsnäs, Alundaälgen eller t.ex. Björnhu-
vudklubban från Stora Vika (Olsson m.fl. 1994; 
Burenhult 1999:348; Werbart 1999:336ff; Björck 
2003). Gullrumskammen som avbildar ett män-
niskohuvud och ett djurhuvud, troligen en älg, har 
tolkats som en avbildning av ett totemistiskt för-
hållande mellan människa och djur (Gill 1998). 

Systemskiftet
Denna bok har sin utgångspunkt i Högmossen 
och det område i norra Uppland och södra Norr-
land, där platsen ligger. Det är vår övertygelse att 
en djupanalys av hur spåren från neolitikum i det-
ta område framstår är till gagn inte bara för detta 
område utan också kan bidra till en bättre förståel-
se för den neolitiska kulturhistorien i östra Sverige 
i stort. Kontinuiteten som präglar hela stenåldern 
i området kring Högmossen belyser det ohållbara 
i att, såsom ofta görs, dela in spåren från olika kro-
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nologiska skeden i skilda kulturer. Ser man till de 
generella tendenserna i materialen visar det sig att 
fiske och säljakt under hela perioden mesolitikum 
till senneolitikum dominerar försörjningen. Andra 
konstanter är att boendet är strandnära, bostäder-
nas utformning är likartad, de unikt rika keramis-
ka materialen har gropornering, redskapen tillver-
kas av främst av ben, skiffer och kvarts. De yxor 
som brukas är hela tiden främst bergartsyxor, s.k. 
trindyxor. I regionen finns således en uppenbar 
kontinuitet, både när det gäller bebyggelsens lo-
kalisering, människornas levnadssätt och redska-
pens utformning. Man kan konstatera att gängse 
kulturindelningar resulterar i en bild som saknar 
stöd i regionens arkeologiska lämningar. Enligt 
denna traditionella bild skall mesolitiska säljägare 
ha blivit bönder för att sedan några århundraden 
senare åter bli säljägare. 

De spår som framkommit på Högmossen visar 
att platser av detta slag brukats året om. Om detta 
inte vore fallet skulle vi för det första finna andra 
typer av lokaler som fungerat tillsammans med 
kustboplatserna och för det andra skulle säsongs-
indikatorerna inte vara från hela året utan bara 
någon del av detta. Vår modell för det neolitiska 

samhället kännetecknas av flexibilitet och är öppen 
för att lokala variationer i människors strategier 
kan ha förelegat. Lokalgrupper kan ifrån sina olika 
bevekelsegrunder, kontaktområden, ideologi eller 
miljö ha gjort olika val. Vad denna modell påstår, i 
linje med en överväldigande empiri, är att de flesta 
vid denna tid valde att leva vid och av havet. Denna 
modell är också öppen för att influenser kommit 
från inte bara söder utan också både norr och öster. 
Modellen ger en betydligt enklare förklaring till de 
iakttagelser som indikerar en återgång till marin 
jakt ca 3300 f.Kr. (Diamond 1999:109). I vår mo-
dell är detta ett levnadssätt som kontinuerligt finns 
i östra Sverige. I hela området dominerar havsnä-
ringarna stort under hela stenåldern med undantag 
av senneolitikum. Detta gör att det skede (mellan-
neolitikum) då man antagit att marin jakt återkom 
i form av gropkeramisk kultur är inte ett utslag av 
omvälvande förändring utan möjligen en förnyad 
tyngdpunkt på något som hela tiden varit aktuellt, 
inte minst i norduppland och längre norr ut. Det-
samma gäller de förändringar som man tyckt sig 
se längre söderut under mellanneolitikum (se t.ex. 
Diamond 1999:109). Dessa kan med utgångspunkt 
i vår modell betraktas som influerade från östra 

Figur 199. Digitalrekonstruktion av Högmossen som platsen kan ha sett ut för cirka 5500 årsedan (rekonstruktion 
Niclas Björck utifrån underlag gjort av Maria Ytterberg).

Figure 199. Digital reconstruction of Högmossen, as we believe it to have been approximately 5500 years ago (re-
construction Niclas Björck after basis made by Maria Ytterberg)
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Sverige, en argumentation som vinner i styrka om 
dateringar av gropkeramik (vilka blir allt yngre 
mot söder) beaktas (jfr. Browall 1991).

På neolitiska boplatser är kontexten, till de fåta-
liga och osäkra indikationer som finns på jordbruk, 
i normalfallet stora mängder ben från säl och fisk. 
Det är först under senneolitikum som jordbruket 
verkar få en vidare spridning, inom stora delar av 
östra Mellansverige (Björck m.fl. 2006). Det har fö-
reslagits att en förändring av näringsekonomin kan 
ha framtvingats vid övergången mot senneolitikum 
och att agrara aktiviteter i samband med detta får 
en vidare spridning i regionen. Bakomliggande or-
saker skulle kunna vara av flera slag; klimat, epide-
mier, hårt jakttryck på sälstammen eller helt enkelt 
landskapsutvecklingen och dess konsekvenser för 
miljön (t.ex. Björck 1999b; 2007a, 2007b, 2007c). 
De platser som avviker i detta avseende är intres-
santa exempel på mångfald och de för olika grupper 
varierande kontaktområden som verkar ha funnits. 
De är inte och kan aldrig vara mönster för hur alla 
människor i regionen levde under motsvarande del 
av neolitikum (jfr. t.ex. Hallgren 1996; Gill 2003; 
Sundström 2003). De lokaler där det har påträffats 
jordbruksindikationer ligger oftast i slättbygder, 
över neolitiska nivåer i Närke, Östergötland, men 
enstaka exempel finns på Öland och på Gotland. 
Att indikationer uppträder i dessa områden ter sig 
inte slumpartat, på tre av dem förekommer det 
megalitiska gravskicket, vilket inte annars finns i 
regionen. Kanske signalerar indikationerna att lo-
kalgrupper med starkare band mot söder och väs-
ter funnits i dessa områden. Det ter sig sannolikt 
att sådana kontaktområden kan ha varierat mellan 
olika lokalgrupper. 

Det megalitiska gravskicket når en vidare sprid-
ning i området först under senneolitikum, i form 
av hällkistor. Detta sker synbarligen parallellt med 
och strax efter att jordbruk får en ökad betydelse 
(jfr. Stensköld 2004:135; Ytterberg 2006; Holback 
m.fl. 2004; Schierbeck m.fl. 1994). Anammandet 
av detta gravskick är kanske ett resultat av nya 
kontaktområden. Att megalitgravarna saknas helt 
under större delen av neolitikum i östra Sverige, 
talar för andra kontaktområden varit relevanta 
under äldre neolitikum än de som verkar få ökad 
betydelse under senneolitikum. För detta talar 

också existensen av den animistiska bildvärlden i 
samma område.

Uppgång och fall
De kustnära neolitiska grupperna i östra Mellan-
sverige visar, i välinventerade områden, kontinui-
tet genom hela perioden, ca 4000—2300 f.Kr. Den 
horisontalstratigrafi som hänger samman med 
strandlinjeförskjutningen gör att det är möjligt 
att gruppera lokalerna kronologiskt efter vilken 
strandlinje de ansluter till. Under senneolitikum, 
d.v.s. perioden efter ca 2300 f.Kr, förefaller en 
tydlig förändring ske. Den senneolitiska perioden 
skiljer sig från den epok som präglas av kustbo-
platser i flera avseenden. För det första finns inte 
längre den starka kopplingen mellan boplatserna 
och den forna kusten kvar. Tidens typartefakter, 
flintdolkar och skafthålsyxor, förekommer frek-
vent även i rena inlandsmiljöer. På platser från 
denna tid finns också vanligtvis ett jordbruks-
inslag, säd och domesticerade djur, som helt sak-
nas på kustboplatserna. Samtidigt blir långhus 
av mesulakonstruktion vanliga och ett nytt grav-
skick, hällkistan sprids över stora delar av östra 
Sverige. Inte endast näringsekonomin utan även 
bostäderna och gravskicket kontrasterar därmed 
starkt mot hur dessa företeelser ter sig på kustbo-
platserna. Sammantaget indikerar detta att en stor 
samhällsförändring sker. Detta sker parallellt med 
att det uppländska landskapet förändras och de 
stora lerslätter som idag präglar landskapet stiger 
ur havet. Det är framförallt på dessa slätter och i 
dalgångarna, på nivåer som låg under vatten under 
stenåldern, som vi finner de bygder som växt fram 
under brons- och järnålder och som fortfarande i 
vår tid är mer tätbefolkade. Av dessa anledningar 
ter det sig logiskt att avgränsa en separat epok till 
perioden 4000—2300 f.Kr, d.v.s. den epok som 
präglas av neolitiska kustboplatser. 

Ser man till kustbybebyggelsens utveckling sker 
en stark tillväxt av både antalet och storleken på 
boplatserna under århundradena efter att keramik 
introduceras (Björck 2003). Detta vill vi sätta i 
samband med en högre grad av bofasthet och att 
lagringsekonomi får större betydelse. Bruket av 
keramik är i detta fall en arkeologiskt iakttagbar 
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avspegling av dessa förändringar. Bebyggelsen 
verkar kulminera före 3000 f.Kr. för att sedan ef-
terhand minska och mot slutet av mellanneoliti-
kum försvinna. Det är helt logiskt i relation i vår 
bild av utvecklingen att det är först i samband med 
detta skeende, vid övergången mot senneolitikum, 
som andra näringsformer (jordbruk, boskap) ökar 
i betydelse. 

Jägare och samhällsbyggare 
Knutet till ett levnadssätt som jägare och samlare 
är en rad förväntningar (jfr. Knutsson 1995:66f.). 
Det handlar om demografiska parametrar, relativt 
små grupper som lever på boplatserna och låg be-
folkningsdensitet. Dessa grupper anses också leva 
i en hög grad av mobilitet, d.v.s. man stannar inte 
på en plats särskilt länge. Ett levnadssätt som också 
innebär att ägodelar var få och lätt transporterade. 
Mönster för dessa antaganden är australiska urin-
vånare, !Kung san och t.ex. Shoshoner (Lee & De 
Vore 1968; Matson & Coupland 1994:2ff; Ames 
& Mascher 1999:13, 24ff.). Som framgår av dessa 
typexempel är detta grupper som lever i miljöer 
(öken och savann), som helt skiljer sig från den 
starkt uppbrutna skärgård i ett tempererat klimat 
som är aktuell för människorna på Högmossen. 
Spår av bofasthet kombinerat med komplementär 
lokaler, kärl för lagring, hög befolkningstäthet och 
viss specialisering inom religion och jakt är andra 
aspekter som skiljer människor på kustboplatser-
na från ovan nämnda jägare & samlare.

Det finns inte rikligt med analogier som miljö-
mässigt och med hänsyn till vad vi finner på kust-
boplatserna ter sig mer relevanta, de flesta grup-
per som lever i tempererade klimat har anammat 
någon form av jordbruk redan vid den tid då de 
träder fram i historiens ljus. Inom ett område 
i nordvästra Amerika fanns dock grupper som 
fortfarande när etnografisk dokumentation gjor-
des levde som jägare och samlare i en miljö som 
liknar den Östsvenska, d.v.s. den så kallade Nord-
västkustkulturen. Den miljö i vilken denna kultur 
utvecklas präglas av barrskog, rikligt med regn och 
moderata temperaturer. Ett annat kännetecken är 
skärgård och en riklig förekomst av marina resur-
ser, i hög grad fisk men även säl och andra arter, 

på vilken näringsekonomin i dessa samhällen var 
baserad (Matson & Coupland 1994:21f.). Den vik-
tigaste ekonomiska aktiviteten hos dessa grupper 
var således intensivt utnyttjande av marina resur-
ser och det var på denna grund samhället skapa-
des. Denna miljö har stora likheter med den som 
var aktuellt för människorna i östra Sverige under 
neolitikum.

Det är intressant att dessa grupper motsäger 
många av de aningar och idéer som antropologer 
och andra har haft om jägare och samlare. Dessa 
människor jagade och fiskade men levde samtidigt 
i relativt folkrika samhällen med en maktelit och 
hade en rik konst. I läroböcker i antropologi pre-
senteras ofta svepande generaliseringar om rela-
tionen mellan jordbruk och komplexa samhällen. 
Nästan alltid avslutas resonemang av detta slag 
med konstaterandet att Nordvästkustkulturen ut-
gör ett undantag. När detta är sagt ignoreras sedan 
att jägare och samlare i denna typ av miljöer up-
penbarligen kunnat utveckla mer komplexa sam-
hällen (Matson & Coupland 1994:2ff; Ames & 
Maschner 1999:8). 

Nordvästkustkulturen är väldokumenterad et-
nografiskt och när denna dokumentation sker är 
det komplexa samhällen med klasser som skiljer 
sig markant från de egalitära modeller som bru-
kar klistras på jägare och samlare. Den utvecklade 
nordvästkustkulturen har klasser och en liten grad 
av mobilitet mellan dessa. Ägande och kontroll 
av viktiga resurser är reglerad inom bosättning-
arna och de sammanlevande grupperna är stora. 
Befolkningstätheten hör till den högsta på kon-
tinenten. Boplatserna var ofta permanenta och 
mathållningen baseras på en lagringsekonomi. Av 
detta framgår tydligt att det finns en alternativ väg 
längs vilken mer komplexa samhällen utvecklats. 
Det har till och med föreslagits att komplexa sam-
hällen av det slag som Nordvästkustkulturen är ett 
exempel på kan vara en nödvändig förutsättning 
för den initiala utvecklingen av jordbruk (Matson 
& Coupland 1994:8f; Ames & Mascher 1999:25). 
Detta är en intressant möjlighet som bör beak-
tas. Om inte annat visar exemplet med emfas att 
jordbruk inte är en nödvändig förutsättning för 
varken bofasthet, mer komplexa samhällen eller 
social ojämlikhet. 
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När dokumentationen av Nordvästkustkultu-
ren görs har dessa samfund en lång historia och 
precis som alla andra grupper får det antas att för-
ändring och utveckling har skett. Att direkt över-
föra dessa som en modell vore därför ett misstag. 
Däremot indikerar de iakttagelser som gjorts att 
det är både möjligt och sannolikt att det vi fin-
ner i östra Sverige kan vara spår efter människor 
som levt i samhällen som var mer komplexa och 
att dessa utvecklas längs en alternativ utvecklings-
linje. En linje som under betydligt längre tid följ-
des på Nordvästkusten. I vår region sker dock en 
förändring mot mer agrara levnadssätt redan vid 
övergången mot senneolitikum. 

Utvecklingen av  
komplexa samfund
Det finns i detta en intressant möjlighet som skul-
le kunna förklara mycket av de iakttagelser som 
gjorts på Högmossen och andra liknande platser. 
De stora mängderna keramik antyder att en lag-
ringsekonomi har börjat utvecklas. Boplatserna 
är, att döma av osteologiska material, brukade året 
om och vissa lokaler är mycket stora. Mängden bo-
platser som dokumenterats i bygderna antyder en 
relativt stor befolkning inom små områden. Hög-
mossen och andra mellanstora platser som hittills 
undersökts har visat sig vara boplatser för ett antal 
familjer. Resultaten antyder att det är spår av ett 
mer komplext samhälle vi finner. Förändringen i 
denna riktning blir tydlig under tidigneolitikum 
men kan ha begynt redan under senmesolitikum.

Om man jämför de lämningar vi finner med 
iakttagelser från Nordvästkustkulturen finns också 
stora likheter i boplatslokalisering, mathållning 
och levnadssätt. Analogin visar en möjlighet till ett 
alternativt levnadssätt. Det är däremot fyndmate-
rialet och analysresultaten från östra Sverige som 
antyder att människorna i denna region utvecklat 
ett besläktat levnadssätt. På Nordvästkustkulturen 
var marina djur, i synnerhet fisk viktigt. Fisk pas-
sade in i lagringsekonomin då den kunde torkas för 
att sedan lagras. En annan metod var att koka och 
ta hand om fettet, det senare var uppskattat i an-
rättningar i synnerhet i härsknat tillstånd (Dreyer 

1899:117f.). De marina resurserna kombinerades 
med vegetabilier i form av rötter, vattenlevande 
växter, innerbark av fura eller t.ex. svamp. Matlag-
ning kunde ske i kärl eller kokgrop. Att beskriv-
ningen av resursutnyttjandet ovan har drag av det 
vi finner på neolitiska lokaler i östra Sverige är up-
penbart i ljuset av våra undersökningsresultat. 

En intressant aspekt angående nordvästkustin-
dianernas kultur är att boplatserna i innerskärgår-
den förekommer diskontinuerligt längs kusten, i 
bygden. Bygder som ofta ligger nära mynningen på 
vattendragen. Mängden boplatser korresponderar 
på nordvästkusten ofta med laxvandringens omfatt-
ning (Matson & Coupland 1994:278). Detta stor-
skaliga bosättningsmönster har stora likheter med 
hur de neolitiska kustboplatserna i östra Sverige 
ligger i bygder längs den neolitiska kusten (kap. 4). 
Bygderna ligger dessutom oftast vid eller omkring 
utflödet för vattendrag, t.ex. Dalälven, Gavleån el-
ler Testeboån. I detta sammanhang kan också näm-
nas att de enda platser där dessa Nordvästkustens 
kulturmönster utvecklades i inlandsmiljö var längs 
större vattendrag där det fanns rikligt med vand-
ringsfisk. För sådana grupper var det, trots att man 
inte levde vid kusten, fortfarande vattenlevande ar-
ter som var viktigast i näringsekonomin. Då vand-
ringsfisk inte är tillgänglig året om fångades denna 
storskaligt när den fanns och lager lades upp (Mat-
son & Coupland 1994:24). Ett mönster som också 
detta i viss mån liknar det vi känner från området 
kring Högmossen. I denna miljö är keramikboplat-
ser av kustbykaraktär kända upp längs Gavleån el-
ler Dalälven vid t.ex. Forsbacka, Hedesunda eller 
Österfärnebo. 

Boplatser på Nordvästkusten var ofta stora och 
överallt var den sammanlevande gruppen större än 
kärnfamiljen. I medel bestod grupperna av 4 till 6 
familjer, d.v.s. 25 indivder per hushåll (Matson & 
Coupland 1994:25). Det är intressant att politiska 
strukturer som samlade flera boplatser saknas. På 
Nordvästkusten är det ett samhälle med hög social 
komplexitet, men låg politisk integration. Hur den 
sociala organisationen var uppbyggd kan exempli-
fieras med Coast Salish, den största lingvistiska 
gruppen på Nordvästkusten. Inom språkområdet 
fanns en mängd lokalgrupper. Även om en uppen-
bar likhet i språk och t.ex. näringsekonomi fanns 
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uppvisade dessa lokalgrupper inbördes skillnader i 
tradition, detaljer i levnadssätt och historia. Inom 
lokalgrupperna var byar och tätorter den politiska 
enheten och hushållet den ekonomiska (Ames & 
Mascher 1999:18). Kännetecknande är också fler-
familjehushåll och statusskillnader som kunde är-
vas (Matson & Coupland 1994:36). 

Under senare år har arkeologin givit perspek-
tiv på Nordvästkustkulturen med större tidsdjup, 
vilket gör att dessa gruppers äldre historia och för-
ändring över tiden kan börja skönjas. En separat 
kustkultur kan urskiljas redan för 5000 år sedan 
i området och har utvecklats från det äldre Clo-
visskedet. Man har kunnat göra antaganden kring 
förgångare till de grupper som dokumenterats et-
nografiskt, t.ex. Haida, Coast Salish, Tsimshian 
etc. (Matson & Coupland 1994:142f.). Spår som 
visar att många av de drag som senare karaktäri-
serar nämnda grupper, t.ex. permanenta bosätt-
ningar och storskaligt nyttjande av säsongsresur-
ser har en mycket lång historia. Det är dock ännu 
inte fråga om Nordvästkustkultur av det slag som 
vi känner från etnografin. De stora husen, vin-
terbyarna och lagringsfaciliteter har inte kunnat 
beläggas. Det finns emellertid indikationer på en 
viss grad av stratifierad status redan vid denna tid. 
Att döma av detta är det en lång utvecklingslinje 
som leder fram till den utvecklade Nordvästkust-
kulturen och att framväxten skett gradvis. Fullt 
utbildat har detta levnadssätt varit redan omkring 
500 f.Kr. (Matson & Coupland 1994:143, 199; 
Ames & Mascher 1999:13f.). Kännetecknande för 
den begynnande förändringen är uppträdandet av 
säsongsutnyttjade speciallokaler. Tidigare var alla 
lokaler säsongsutnyttjade boplatser (Matson & 
Coupland 1994:197).

Nordvästkustkulturen kännetecknas av en varie-
rad teknologi med redskap i ben, horn och sten (se 
t.ex. Stewart 1981). Det senare materialet tenderar 
att minska och de förra öka i betydelse över tiden. 
Skifferknivar och stenmejslar är intressanta efter-
som detta är beständiga material som även bevaras 
i våra podsolmiljöer. Inom Nordvästkustenkultu-
ren har de förra antagits ha samband med storska-
ligt fiske och de senare med träbearbetning. Att 
båda dessa typer brukats också i östra Sverige skall 
säkerligen värderas i ljuset av de stora likheter som 

finns i levnadssätt och livsmiljö. Att ljuster, kro-
kar för fiske och harpuner ofta är tillverkade i ben 
och ibland i trä inom Nordvästkustkulturen visar 
intressanta möjligheter när det gäller den materi-
ella kulturen även i östra Sverige (Stewart 1981). 
Brända benspetsar och t.ex. fiskekrokar visar att 
denna typ av redskap varit vanliga även i östra 
Sverige under neolitikum (jfr. fig. 96). Man skall 
inte glömma att det är en bråkdel som är tillverkat 
i beständiga material och att ett varierat hantverk 
i ben, trä och t.ex. skinn förekommit framgår tyd-
ligt i slitspår från Högmossen (jfr. fig. 69). Återi-
gen kan antas att det är de på många sätt likartade 
behov dessa människor har haft som resulterat i 
att besläktade lösningar kommit att uppstå. Utö-
ver nämnda artefakter är ben och sten redskap 
med zoomorfa figurer typiska för dessa grupper, 
t.ex. kammar och nålar (Matson & Coupland 
1994:197, 278). När det gäller stora konstverk i 
denna stil (masker, husfront eller t.ex totempålar) 
utfördes dessa med hjälp av relativt specialiserade 
konstnärer. Dessa anlitades av beställare, på unge-
fär samma sätt som målare och skulptörer arbetade 
i renässansens Italien (Ames & Mascher 1999:15). 
Figurer av detta slag finns även hos andra grupper 
i norr. Hos t.ex. inuiter liksom hos nordvästkust-
grupperna hör dessa avbildningar ofta samman 
med schamanism eller t.ex. totemföreställningar 
(Dreyer 1899:121f, 161ff.). 

Det finns all anledning att anta att det kan ha 
funnits likartade förhållanden i östra Sverige. Alla 
nämnda artefakter, till och med den zoomorfa 
symboliken, förekommer även här. I bjärt kontrast 
till denna bildvärld står matrester och slaktavfall 
från undersökningar av neolitiska boplatser. Där 
utgör ben från älg och björn en försvinnande liten 
del, om de förekommer alls. De älgben som påträf-
fas på kustboplatserna är dessutom ofta bara från 
älgens huvud. Detta kan tyda på att älg och björn 
betraktats som speciella djur, kanske som totem-
djur. Reminiscenser av sådana föreställningar finns 
även från sen tid ibland många andra nordliga be-
folkningar i Sverige, Norge, Finland och Ryssland 
(t.ex. Edbom 2000).

Komplexa jägar- och samlargrupper har tradi-
tionellt betraktats som mycket ovanligt men forsk-
ning har under senare år visat att detta kanske inte 
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är fallet. Komplexa jägar och samlargrupper har 
numera uppmärksammats i många olika delar av 
världen. Ett exempel är de Natufiska grupper som 
föregår jordbruksutvecklingen i mellanöstern (ca 
14000—12000 BP) (se Ames & Mascher 1999:28). 
Ett annat känt exempel är Jomon i Japan (ca 
12000—2000 BP), vilka också är den första grupp 
som brukade keramik. Vi menar att de grupper 
som levde kring norra Östersjön under tidig- och 
mellanneolitikum också har en karaktär som gör 
att dessa bör räknas till mer komplexa jägar- och 
samlargrupper. Bofasthet, boplatsernas organisa-
tion, bygdeorganisationen, symbolvärld, lagrings-
ekonomi, storskalig inriktning på vissa rika resur-
ser är alla indicier som vi menar bäst förklaras av 
att människor i östra Sverige bör betraktas inom 
ramen för mer komplexa samhällssystem. Att des-
sa grupper valde att leva av och vid havet och valde 
bort jordbruk är inte särskilt underligt betraktat 
i sitt sammanhang. Den fråga vi bör ställa oss är 
snarare vilka omständigheter som drev fram den 
förändring som sker vid övergången mot senneo-
litikum i denna region (jfr. Diamond 1999; Ames 
& Mascher 1999:29). 

Resultaten får långtgående konsekvenser för 
hur vi ser på neolitikum i regionen. Orimlighe-
ten i att fortsätta föra samman den Östsvenska 
kulturen med kontinentala jordbrukar grupper 
framstår klart. Detta förfarande leder inte bara till 
att inbördes olika företeelser sammanförs i inne-
hållslösa klassifikatoriska fack utan leder också 
till omotiverade gränsdragningar mot människor 
som levde vid andra stränder kring norra Öster-
sjön. Resultaten från E4:an undersökningarna har 
tydligt visat att människor i östra Sverige främst 
levde i framgångsrika komplexa jägar- och samlar 
grupper under hela stenåldern fram till senneoli-
tikum (jfr. Björck 2007a; 2007b; 2007c; manus). 
Keramikbruk betraktar vi som väsentligen avhän-
gigt en förändring mot högre grad av bofasthet 
och lagring en förändring som sannolikt begynner 
under sista delen av mesolitikum. 

Långt senare på Högmossen
När stenålderns jägare överger Högmossen dröjer 
det 5000 år tills människor mer varaktigt återkom-
mer. När tystnaden, på 1600–talet, bryts av kolar-
nas yxhugg är, trots att platsen är densamma, inte 
mycket sig likt på Högmossen. Stranden är sedan 
länge borta och har längre mot öster omvandlats 
till den mosse som givit platsen dess namn. Åsen 
som gav stenåldersbyn skydd och lä är vid denna 
tid sannolikt dold av tät granskog. 

Spåren efter kolarna är resultatet av människors 
hårda och ibland farliga arbete ute i skogarna. De 
människor som kom till platsen var troligen där 
endast under några veckor. Genom att kolningen 
fortsatte långt fram i tiden har det varit möjligt att 
genom beskrivningar och ögonvittnesskildringar 
presentera kolarens vardag och hantverk. 

Orsaken till att dessa hantverkare befann sig här 
och utförde detta arbete låg i en allt större efterfrå-
gan på träkol. En efterfrågan som till stor del drevs 
av att enorma mängder av varan behövdes för de 
bruk som under främst 1600-talet etablerades i 
bygden. Att detta sker vid denna tid är inte märk-
ligt eftersom Sverige var en växande stormakt och 
järnet behövdes till vapen och redskap. En annan 
viktig aspekt på utvecklingen är att järnet genere-
rade stora inkomster för staten. Brukens framväxt 
och tillväxt var initierad från samhällstoppen och 
hantverkare inbjöds till landet för att utveckla nä-
ringen. Utvecklingen är säkerligen också präglad 
av merkantilismen, den ekonomiska idé som präg-
lade tiden, och dess doktriner om fördelar med 
inhemsk produktion och handelsöverskott. Det är 
för att realisera visionerna om en ”järnindustri” 
som kolarna befinner sig i skogarna. Staten inrät-
tar till och med en institution, bergskollegium, 
som hade att tillse att brukens behov av råvaror 
och arbetskraft blev tillgodosett. Man flyttade inte 
gärna kol längre än nödvändigt och därför är det 
sannolikt att kolarna vid Högmossen kan ha fört 
kolet till ett närbeläget bruk, förslagsvis Västland, 
Strömsberg, Söderfors eller Karlholm. Ett förhål-
lande som givit oss möjlighet att översiktligt pre-
sentera miljöer och personer för vilka kolet kanske 
producerades.  
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Existing empirical evidence does not support the notion that agriculture and animal husbandry 
played any major economic roles in the coastal region of eastern Sweden before the Late Neolith-
ic, about 2300 BC. Also, there is no evidence influence from the southern Funnel Beaker culture 
in the material from the coastal settlements. Instead, the neolithization process in the area should 
be understood in terms of the emergence of a complex hunter-gatherer society. The results from 
the coastal settlements indicate that the people in this society habitated year-round coastal villages 
that constituted parts of a segmented tribal community. In terms of sustenance economy, they were 
highly specialised, focusing of fishing and hunting marine mammals. The underlying change that 
led to the adoption of pottery around 4000 BC seems to be a higher degree of sedentary living, fol-
lowing a development of a storage economy. The ideological base for these groups, as suggested by 
the background picture in previous chapter, seems to lie in the animism/shamanism expressed in an 
iconography inspired by the animals in the surroundings.
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he emphasis of this publication is on the 
Late Stone Age, but our ambition has 
been to address everything that has left an 

imprint on the site throughout the millennia. The 
results show that during the 6 000 years that have 
passed since our investigated area first emerged 
from the sea, people have populated the site for 
any length of time only twice, and then only brief-
ly. The title of this chapter and of the book alludes 
to this.

What we have documented tells of a form of hu-
man exploitation of the landscape which is quite 
common in woodlands in this part of the country. 
One of the underlying reasons for this is a rapid 
land elevation in conjunction with a flat landscape. 
These conditions have caused some sites to be 
situated in rich, vast and diversified archipelagic 
landscapes during one particular period. During 
a different period the same site was characterised 
by dense forest with much wood available for char-
coal making, water power and iron ore. During the 
specific phases we have identified, these conditions 
have been ideal for human needs. For long periods 
of time, however, the area has had little allure. The 
landscape has not been a determiner, but its im-
portance for the choices of humans should not be 
underestimated. During the time that passed be-
tween the different phases the site has completely 
changed; despite the fact that it is the same site, 
Högmossen, the landscape was completely differ-
ent. Landscape conditions have doubtlessly been 
of importance for which phases we found traces of, 

and how the remains of these had been preserved. 
The woodland that already during the Stone Age, 
due to land elevation, replaced the archipelago did 
not attract attention until thousands of years later 
when a demand for forest had emerged. People 
chose to come to the forest because it was a good 
place to be for what you intended to do. During 
the Late Stone Age the archipelagic landscape 
presented people with opportunities to create 
stable societies with an economic base of marine 
resources. During the proto-industrial days of the 
Swedish Empire, Northern Uppland, easily acces-
sible via the waterways, with vast woodlands and 
abundant water power, was ideal for the establish-
ment of iron works. The works produced bar iron, 
cutting weapons anchors etc, i.e. raw materials and 
objects that were needed in a land with imperial 
ambitions.

In this monograph we describe the remains left 
on the site, and through them we attempt to depict 
the traces left by Stone Age seal hunters and the 
charcoal makers of the Swedish Empire. With this 
starting point we move on to put the remains into 
larger contexts. This means that our ambition for 
both phases has gone beyond the site and beyond 
the documented remains. This standpoint stems 
from our conviction that what we found not only 
mirrored the individual activities, but also the so-
cieties from which the individual remnant or site 
has sprung. These societies are in turn a product of 
more general historical processes.

We have also tried to tell the story multi-di-

Högmossen  
–	betwixt	forest	and	sea

T
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mensionally, by approaching, on several levels, 
the history and the people that are the underlying 
causes of these events. This approach characterises 
the treatment of both phases at Högmossen, and 
is a result of the way in which we view people and 
societies. Individuals are operators with the abil-
ity to affect their environment. This relationship 
is however a reciprocal one, the operators being 
affected by their environment and the societal 
structure that they form part of. This view offers 
a flexible framework within which it is possible to 
better understand and identify causes of change. 
Our ambition has been, when possible, to tell of 
the individuals, but also of the contexts that in-
fluenced their choices and throw light upon their 
reasons for populating the Högmossen site.

Kristian Kristiansen (1999) has highlighted the 
dialectic shifts between general and individual-
istic perspectives and put them in an academic/
societal context. In many ways, the conclusions 
presented in this book represent a practical appli-
cation of a realistic middle position argued for by 
the aforementioned author. The interpretations 
move between general and individual aspects, but 
also between individual observations and general 
interpretation. Environments and landscapes can 
illuminate the rationality behind the choices made 
by Neolithic Man in terms of production meth-
ods. There are however no immediate connec-
tions; the explanation to how people chose to live 
is to be found in a multitude of variables affect-
ing decisions and leading to a way of life, a society 
and a culture. An understanding for the people 
who have operated at Högmossen, and the socie-
ties they have been part of, demands a holistic ap-
proach. A deeper understanding is achieved if, for 
instance, more idealistic explanations to human 
choices are also considered. How people choose 
to live is not only determined by environmental 
conditions but affected by several variables, an ex-
ample being aspects arisen from ideological sys-
tems. When related to ideological positions, what 
we find can be made comprehendible in a larger 
context. When it comes to charcoal making and 
the industry this activity is part of, links can be 
made to mercantilism and to the self-image prop-
agated by nationalist history writing (“Götisk his-

torieskrivning”). This approach is unwieldy when 
tackling a period further back in time, but there 
are indications that ideological aspects could have 
been significant also during the Stone Age. World 
view and ideology can by traced archeologically 
in remains and symbolism, and are therefore not 
unattainable aspects of Prehistory. A detailed re-
construction of meaning is perhaps beyond our 
grasp, but material reflections of the attitudes can 
be observed and compared. This approach might 
visualise differences between various groups. Sig-
nificant differences in material culture during the 
Stone Age have been observed. In southern and 
western Sweden there is a clear affinity with the 
South, while sites in eastern Sweden have more 
north-eastern characteristics. These differences 
have been interpreted as being connected to ex-
tensive cosmologies (Björck 2007a).

Interpretations  
supported by the material
Our aim with the field investigation was to provide 
a sound basis for interpreting what had happened 
at Högmossen. Chapter 3 introduces the section 
of the book that presents and interprets the traces 
we found before putting them into context. The 
latin quote that starts off the chapter purveys a 
wish and an ambition (renascor = to be resurrected). 
This refers to our ambition to recreate, in greatest 
possible detail, events and constructions at Hög-
mossen. To achieve this, our investigative strate-
gies have been adapted to suit the character of the 
various remains on the site.

Stone Age in  
Northern Uppland
The Stone Age in Uppland has for a long time 
been a neglected field of research, despite several 
major achievements (e.g. Almgren 1906; Ekholm 
1909; Segerberg 1995; 1999). Investigations have 
been limited in scope, scattered test pits or small 
trenches only covering small sections of sites. This 
is unfortunate, since these efforts have failed to 
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emphasise an important factor, practically unique 
to this region. This is the region of Sweden where 
land elevation has had its most drastic consequen-
ces; in parts of the region the shore was displaced 
as much as 30 kilometres during the course of the 
Neolithic. Since settlements in Uppland where all 
on the shoreline, this process must have affected 
all aspects of life, and must be visible in the ar-
chaeological remains. It can be assumed that the 
sites were generally in direct proximity to the sho-
re for a limited period of time (cf. Risberg et al. 
2007). Therefore, searching for stratigraphy might 
not be a primary goal of research on such sites. 
The stratigraphy could be said to be horizontal, 
spread out over many kilometers. This does not 
mean that indications that sites have been utili-
zed over a certain time span cannot be found with 
sections through features and other stratigraphi-
cally informative conditions, but we suggest that 
the period of use is generally so short that these 
conditions rarely occur. This also means that the 
changes used for phase division through typology 
and radiocarbon dating, are rarely seen on these 
sites. It is likely that a normal period of use for 
coastal settlements of this type is less than 200 ye-
ars, i.e. time frames that for this period are usually 
within the margin of error for the dating methods 
mentioned above.

To some extent, these conditions render the 
analysis more difficult, but they also provide many 
benefits. With such a limited period of use, and 
with sites often untouched by later activities, the 
remains constitute archaeological snapshots of 
events on a coastal settlement. This means the 
sites are exceptionally well suited for studying hu-
man action and interaction, i.e. intrasite questions. 
A good way to start tackling these questions is to 
link find materials from accumulated culture lay-
ers to constructions on the site. In order to create 
conditions for multi-level interpretations a few 
basic problems must be resolved. The settlement 
development has been reconstructed, based on 
surveys performed, delimitations and GPS-map-
ping. These labours have formed an indispensable 
foundation for an archaeology that aims towards a 
deeper understanding of the time and the society 
(cf. fig. 64). The results of these endeavours have 

also illuminated changes in settlement localisa-
tion over time, as well as demographical aspects. 
Intrasite analysis necessitates large scale investi-
gation of settlements. The scale and scope of the 
E4-investigations have afforded us with the op-
portunity to firmly establish the interpretations in 
the results from large scale investigations. In this 
context, the Högmossen investigation is of great 
importance. The intrasite level gives us isolated 
events, but from these it is possible to extrapolate 
systematic repetition. If similar patterns recur in 
the organisation of several sites, these can be said 
to mirror common principles that have been of 
importance to the organisation of Neolithic socie-
ty (Grøn 1991; Grøn & Kuznetsov 2003). It is not 
enough to discuss these issues on the basis of an 
individual site; features recurring on similar sites 
must be the point of departure. This is an impor-
tant aspect, and the investigation at Högmossen 
was aimed at contributing to the identification of 
such patterns.

When the detailed knowledge we had generated 
during the Högmossen investigation has been in-
tegrated with the knowledge we had on settlement 
extent and scope, the remains can for the first time 
be discussed in terms of humans and society. The 
different levels which are analysed make possible 
to interpret the material within the frames of more 
flexible models of societies (fi Giddens 1981, 1984). 
We can thus finally dispose of descriptions of the 
Neolithic based on normative cultures, static type 
divisions of pottery and key artefacts, and instead 
create an images based directly on the remains of 
the region we are currently studying (cf. Björck & 
Larsson 2007b). This means that, rather than yet 
again repeating stereotypical images based on ty-
pology and linked to routine great stories, we can 
approach societies and human actions, i.e. the eve-
ryday life of prehistoric people. This gives us com-
pletely new possibilities for a deeper understanding 
for humans and societies during a long-gone part of 
Uppland’s prehistory. Here there is room for vari-
ation, i.e. that people had chosen different ways of 
life, but also a possibility to determine which way 
of life that dominates (cmp Grøn et al 2003).
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Högmossen during  
the Stone Age
In this publication there is not enough room to 
discuss all observations that could have been high-
lighted by the investigation of Högmossen. We 
will however attempt to access the aspects we be-
lieve are of central importance for the interpreta-
tion of Högmossen and similar sites. If these ober-
vations are viewed in conjunction with the results 
of the surveys that have been undertaken, a better 
picture can emerge, not just of Högmossen, but of 
the Neolithic society that the site was a part of.

Way of life

Initially we will touch upon the information yield-
ed by the mass materials (stone, bone and pottery) 
we find on the sites, and how people lived dur-
ing the Late Stone Age in eastern Sweden. Bone 
material shows that chiefly marine species were 
hunted. Fishing and seal hunting dominated. This 
was common during the entire Stone Age, as evi-
denced by bone material from hundreds of Stone 
Age investigations (Björck 2007c, chap. 6).

Pottery was abundant at Högmossen. This is 
typical for coastal settlements, and there is often, 
despite a relatively short period of use, hundreds 
of kilograms of pottery. Highly durable, pottery 
has to a great degree been preserved, thus provid-
ing an insight into how materials have been de-
posited within the settlement. The investigation 
showed that there was a uniform set of vessel sizes 
at each dwelling. The strategy developed for the 
lipid analysis was aimed at revealing whether or 
not different vessel sizes indicate different uses. 
This was also proved to be the case. The largest 
vessels (>30 cm rim diameter) had been used as 
water or storage vessels. The medium sized vessels 
(c. 20 cm rim diameter) had been used as cooking 
vessels, while the smallest vessels (<10 cm rim di-
ameter) have been used for serving or the like. The 
lipid analyses added to the knowledge of the bone 
material, with traces of both marine meat and veg-
etabilia on the vessels. Vegetabilia was probably as 
important a fare as meat. Fat analyses of the cook-

ing vessels indicate that various forms of casserole 
may have been common meals. On one of the E4-
investigations, it could be proved that aquatic veg-
etation had been used, and at Högmossen herbal 
vegetation and hazelnuts could be found (cf.. 
Björck & Larsson 2007a chap. 6). A multitude of 
plants were probably used.

The fact that vessels of all sizes are found at all 
major waste concentrations around the huts show 
that these were most likely the result of a uniform 
activity (social unit?). The size of cooking vessels 
and the design of the dwellings give plausibility 
to the notion that these units could be families, 
but other interpretations are possible. However, 
in this context, they will be addressed as families 
for the duration.

Stone tools (knives, saws, burins) were con-
centrated to the areas around the various dwell-
ings and tended to be made up of a uniform set of 
tools; a “toolbox” of sorts could be found adjacent 
to each dwelling. Use wear analysis showed that 
the tools had been used on many different materi-
als (e.g. hide, wood, bone). The uniform tool set 
by the huts hints at the same conclusion as the 
uniform set of vessels.

Dwellings and  
settlement organisation
At Högmossen several remains of huts were found. 
These were relatively small, round or oval, with 
roof bearing walls and no internal hearth. The 
documented dwellings correspond with what has 
proved common on Neolithic coastal settlements 
(Artursson 1996a, 1996b; Apel et al. 1997; Björck 
1998; Björck & Björck 1999; Björck & Larsson 
2007a; Larsson & Lindberg 2007). With more 
and more constructions of this kind being docu-
mented, it has become obvious that appearance of 
dwellings during the Stone Age has varied, over 
time as well as regionally, though there are general 
patterns that can be said to mirror ideas and inten-
tions behind these dwellings. These patterns prob-
ably describe societal development and changes 
over time. Using the constructions unearthed 
along the E4 highway and during other investi-
gations in Uppland and adjoining counties, it has 
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been possible to outline a general development.
At the onset of the Neolithic a larger type of 

dwelling, common during the Mesolithic, disap-
peared (fig. 192: type 1:1). This occurrence can 
be interpreted functionally or socially. Possibly 
it echoes a shift in the group composition of the 
dwellings. It is our assumption that this in es-
sence has to do with changes in the way of life, 
occurring during the Late Mesolithic. What can 
be seen in dwelling design might be a process to-
wards a higher degree of coastal sedentary living. 
The change can be interpreted as there being two 
or more families under the same roof, at least for 
part of the year, in groups that moved seasonally. 
In more sedentary groups each family had instead 
a separate dwelling.

A similar change in dwelling design does not 
seem to occur until the transition between the 
Middle and Late Neolithic, when there is a marked 
shift in tradition in the investigated area. Smaller, 
round to oval dwellings, with roof bearing walls 
(fig. 192: type 1:2, 2, 3:1-3:5) were replaced by 
larger rectangular two-aisled constructions (fig. 
192: type 4). The point in time for this shift in-
dicates that increasing dependence on agriculture 
may be linked to the change in building charac-
teristics. It is also predominately on settlements 
with traces of agriculture that we find these types 
of two-aisled constructions (Hallgren et al. 1997; 
Apel et al. 1997; Artursson et al. 2003; Holback et 
al. 2004; Lindqvist 2004; Ytterberg 2006; Björck 
2007b; Larsson & Lindberg 2007). As the dwell-
ings were changing during the Late Neolithic, the 
settlements were being relocated to completely 
different positions in the landscape. The sites were 
chosen in order to support both animal husbandry 
and farming. These changes in the choices humans 
made can have been affected by large scale land-
scape changes occurring in eastern Sweden at this 
time. No longer were eskers and moraine ridges 
the only parts to rise above the sea; to an increas-
ing degree the flat clay soils that still character-
ises the Uppsala plain, were drained. In conjunc-
tion with this, other aspects change, a new burial 
custom (stone cists) gained terrain in the region. 
Long houses were a type of dwelling that had long 
been used in western and southern Sweden, and in 

this region as well seemed to be linked to a more 
agrarian oriented way of life and megalithic grave 
monuments (cf. Arthursson et al. 2003, 2006; 
Bjöck 2007a, 2007b). Two-aisled houses could be 
up to 100 square metres in size, accommodating 
a group of 10-15 individuals. It seems plausible 
that long houses represented a transition towards 
extended families on farmsteads. Long houses 
are logical dwellings for extended family living, a 
way of life common in agrarian communities dur-
ing prehistoric times. Might this be the context 
in which stone cists and the need for clearly vis-
ible grave monuments should be understood? To 
some degree, these monuments might be manifes-
tations of a strategy to claim land for the group 
through highly visible constructions. In all this the 
connection between, on the one hand, changes in 
dwelling design, burial custom and way of life and 
on the other, cosmology and ideology, can be dis-
cerned (Björck 2007a).

Several Neolithic sites investigated within the 
E4-project were visibly organised along a uniform 
basic pattern, for instance, the Högmossen site 
at Mehedeby, Bålmyren and Snåret in Vendel. In 
addition, previously investigated sites (Häggsta, 
Bollbacken, Fräkenrönningen and Vedmora) dis-
played a similar organisation (Artursson 1996abc; 
Olsson 1997; Björck 1998; Björck & Björck 1999; 
cf. Larsson 2007). The recurring pattern of several 
dwellings with adjacent waste heaps is interpret-
ed as two to eight families living on this type of 
site. Judging from these, these sites have probably 
functioned as coastal villages, with a distinct or-
ganisation; dwellings situated around a common 
area or on a row along the beach (fig. 193, 194 and 
199). These “coastal villages” had, judging from 
bone material at totally or at least largely exca-
vated sites, been habitated year-round. The large 
amounts of ceramic vessels indicate extensive 
food storage. It was probably the development of 
a storage economy that facilitated an increase in 
sedentary living. Loved ones were buried on the 
settlements or, at least during the Middle Neolith-
ic, in necropoli (Björck 2007a). There was often 
on a site a hut with a find material indicating a 
ritual function. In these huts, graves, special stone 
materials, miniature vessels or stone figurines may 
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be found (Björck 1998; Artursson 1996a, 1996b, 
1996c; 2006, chap. 8). The occurrence of these 
items implies the presence of a certain degree of 
ritual specialisation.

The emergence and localisation of ritual struc-
tures can probably be interpreted from several per-
spectives, but the available material points towards 
them being intimately bound to the settlement’s 
general organisation. At Högmossen, the central 
part of the settlement was synonymous with the 
earliest settlement, in time probably evolving into 
the ritual centre of the settlement, with a burial 
ground and a ritual hut, while the peripheral parts 
of the site to a great degree took over the dwelling 
and everyday activities. What we thus see at Hög-
mossen are not just the traces of a one-dimension-
al spatial expansion, but the development of new 
activities and of a ritual sphere. The fact that the 
ritual occurrences were concentrated at the origi-
nal settlement can probably be largely attributed 
to the view of ancestors; the predecessors of the 
people in the outer settlement’s two larger huts 
have probably been part of a world view where an-
cestral cult and ancestral houses have had a natural 
place (cf. Björck 2007a, pp. 298). Högmossen is far 
from the only example of this type of organisation 
during early parts of our prehistory. On the Mid-
dle Neolithic site at Fräkenrönningen in Gästrik-
land, two phases of settlement could be observed; 
an older phase where three huts constituted the 
original colonisation stage and a later phase that 
saw an additional five huts erected (Björck 1998 
p. 63). The basic organisation of the settlement, 
with a circular shape and the hut openings facing 
inwards towards each other, remained throughout 
both phases, and one of the older huts came to 
accommodate at least one burial, probably func-
tioning as a centre for much of the ritual events 
of the settlement. Similarities with Högmossen 
imply that the strictly regulated and well planned 
expansion, as well as links to the past in the form 
of ancestral cult, bear the hallmarks of culturally 
governed choices made by the agents of the Neo-
lithic coastal culture, and also some basic human 
traits, not the least the ability to plan ahead.

Neolithic society in  
eastern Sweden

When viewed in a larger geographic context, the 
coastal villages are found in settled areas along 
the Neolithic shores. The areas are separated from 
each other by old former archipelagic landscape 
with no traces of settlement. That settled areas are 
interspersed with non-settled areas, despite the 
similarities of the actual landscapes, the archipela-
gos, indicates that variations can be explained in 
terms of social organisation. This concentration of 
settled areas along the coastline seems to consti-
tute a viable general pattern (fig. 53). Within well 
surveyed areas each settled area contains 30-100 
sites, usually representing the entire Neolithic, a 
pattern implying that these settled areas devel-
oped continuously and survived for a long period 
of time.

Högmossen is similar in character to hundreds of 
Neolithic sites identified in the area of northern Up-
pland and Gästrikland. Some variation has been es-
tablished on some of the Neolithic sites investigated 
during the E4-project. Several of these have deviated 
from the norm in terms of both size, find quantity 
and find character (Lindberg 2006; Nilsson 2006; 
Ytterberg 2006; Björck & Larsson 2007a).

The area around Högmossen, the so-called 
Dalälven group, is the largest known settlement 
concentration of the Late Stone Age coastal en-
vironments (appendix 1). This is hardly surpris-
ing, since this is where the Dalälven River flowed 
into the Litorina Sea (present-day Baltic Sea). 
The meeting point for fresh and salt water prob-
ably made the area extremely rich in resources. 
The continuous land elevation has resulted in sites 
from different times ending up on different levels 
above the sea, making it possible to insert the sites 
into a sequence, identifying older and younger 
sites. Studies of materials from different levels, 
typological change and radiocarbon dating has 
proved that the sequence of Neolithic coastal set-
tlements stretches across 1 700 years, from 4000 
to 2300 BC (Björck 2003; Ytterberg 2007). There 
is therefore clear indications that at least 30-odd 
sites in the mouth of the Dalälven can be assumed 
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to have been habitated around the same time as 
Högmossen (appendix 1, chap. 4).

By comparing observations on find materials, 
dwellings, settlement organisation and settled ar-
eas, a basis for understanding much of Neolithic 
society in eastern Sweden can be formed.

Judging by the results, the individual dwellings 
can be interpreted as having been habitated by one 
family, which can be said to be the basic unit of 
society. In individual coastal villages (small and 
medium sized sites) we find traces of 2-8 family 
dwellings of this type. We have yet to investigate 
a large site (5 000-25 000 m2), and can therefore 
only hypothesise over the interpretation of such a 
site. They could have been gathering places, but 
it is just as likely that they were settlements for 
larger groups. The population of small and me-
dium size sites can be assumed to have been 10-40 
individuals. Every settled area along the coast had 
2-3 territories, which each had around six contem-
porary settlements. An average of 25 individuals 
per site comes to around 150 individuals in one 
territory. With 2-3 territories, the suggested popu-
lation of each settled area was 200-400 individu-
als. If the larger sites constituted settlements for 
larger groups the figures should be raised accord-
ingly. This leads us to the plausible interpretation 
of individual dwellings, settlements, territories 
and settled areas as organisational levels of more 
or less integrated local communities. In all cer-
tainty, people on the individual settlements have 
cooperated daily, and cooperation may also have 
occurred between different settlements within 
the territories. The groups within a synchronous 
settled area probably met fairly regularly, and co-
operation may have occurred on this level as well, 
for example during hunting or if the groups were 
threatened. The regular distances between the set-
tled areas along the coast correspond to 3-6 hours 
travelling in a canoe, which represents the longest 
daily contact with this kind of transport. It seems 
plausible that there were relatively frequent con-
tacts between adjacent settled areas and that these 
were tied to one another. A feasible interpretation 
is that family dwellings and coastal villages repre-
sent basic units in a segmented tribal society (cf. 
Björck 2003).

By now it should be obvious that published 
material offer no support for the notion that ag-
riculture was of any significance for Neolithic so-
ciety in eastern Sweden before the Late Neolithic 
(Segerberg 1999; Björck 2007c, chap. 6). Rather, 
settlement localisation and character indicate 
that when it came to sustenance economy, people 
during this period were geared towards marine 
resources. Societies of this kind are known from 
ethnographic material (Northwest coast Indians), 
but even more important is that there were socie-
ties with similar ways of life both directly north 
and east of eastern Sweden. These populations are 
characterised by their use of pottery, coastal living 
and a sustenance base of marine resources.

Cosmology
In understanding the sites, not only are the mass 
materials interesting. The individual artefact can 
provide insights into the significance of the con-
structions and the world view of the people. Sculp-
tures, clay figurines and the selection of animal 
species are examples of variables that can be used 
for interpretation. The artefact context is also an 
important aspect for understanding the sites, and 
ultimately the people. This can be illustrated by the 
occurrence, among almost 15 000 analysed bone 
fragments from Fräkenrönningen, of three frag-
ments of elk bone. Although elk are often depicted 
in carvings, as figurines and as stone sculptures, they 
only occur rarely among the bone material from set-
tlements. Fragments that do occur are other from 
the skull, i.e. hardly parts of the animal that have 
been brought to the settlement for meat consump-
tion. A significance of the elk bones at Fräkenrön-
ningen might be hidden in the fact that they were 
found partly in a spot where the settlement met 
the sea, partly at the opening of a centrally located 
hut. Similar patterns occur at Högmossen as well, 
and seem to be recurring phenomena at sites that 
have been totally excavated (Björck 1998; Arturs-
son 2007). In light of the images on slate elk head 
daggers, on carvings and on figurines, it is likely 
that these patterns are important and that certain 
animals occupied a place apart in the cosmology of 
these people (Björck 2003; 2007b, 2007c). These 
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notions are documented in populations to the 
north and east (see above). In these areas there was 
also a burial custom and an iconography, preserved 
in sculptures, carvings and figurines (fig.195), that 
was shared with the population of eastern Sweden 
at this time (Björck 2007b). In addition to these 
aspects there was the burial custom with red ochre 
graves on the settlements, a custom most common-
ly practiced in the north Baltic region. Yet again, 
this seems to be a development of a tradition with 
deep roots in the Mesolithic.

It might be interesting to contrast the remains 
in eastern Sweden with those that characterise 
Skåne and Denmark at this time. It should be said 
that these are general tendencies and that varia-
tion and intermingling within the framework of 
these diverse world views are to be expected. The 
lack of long barrows and megaliths as well as the 
paucity of domesticated animals and long houses 
is evident in eastern Sweden. Here, these types of 
remains are mainly to be found on the clay plains 
to the southwest. Other parts of eastern Sweden, 
coastal living, hut constructions and marine hunt-
ing dominate. This links the east Swedish culture 
with other groups living around the north Baltic. 
The pitted ware vessels and the slate tradition show 
some degree of affinity with other groups around 
the north Baltic, rather than with the remains we 
found in Skåne and Denmark. The northeastern 
context (origin?) for the coastal sites in eastern 
Sweden is emphasized by wow sites are located, 
way of life, housing, burials and artifact (fi Pitted-
ware, Clay figures, tools of slate and quartz etc.). 
Other aspects indicate a northeastern connection 
for this phenomenon is chronology and even the 
morphology of human bodies (Browall 1991; Ahl-
ström 1997ab; Björck 2002, 2003, manus; Arturs-
son 2007).

In recent years it has sometime been questioned 
whether the coastal sites from the Neolithic are 
settlements. Mesolithic coastal settlements have 
not been questioned, but alternative explanations 
have been proposed for the Neolithic sites. These 
hypotheses suggest that Neolithic coastal sites were 
only used during certain parts of the year, or that 
the sites have only had a ritual function (Carlsson 
1998; Gill 2003; Sundström 2003; Sundström & 

Darmark 2005; Sundström et al. 2006). The many 
facetted remains unearthed by large scale investi-
gation such as that at Högmossen show that these 
sites have usually not had a purely ritual function, 
though ritual activities have taken place. However, 
there are indications that individual sites have had 
different functions during different chronological 
phases (Björck 2007a, 2007b, 2007c). It is possible 
that you can occasionally talk of the “settlement’s 
life”, where function and importance have shifted 
over time. The radical changes of the landscape 
that, at least in Uppland, have made settlements 
uninteresting after just a generation might lead to 
the re-use of older sites. Possibly, sites transcended 
to become the ancestral burial ground when the 
landscape had shifted, making them unviable as 
coastal settlements? Maybe there was folklore and 
aetiological myths linked to the separation of the 
ancestral dwelling from the life-giving sea?

There were also traits surviving from the Meso-
lithic, one of which is the burial custom of inhu-
mations strewn with red ochre, often on in close 
proximity to the settlements (cf. Björck 2007a) 
(fig.196 and 197). Other aspects stayed the same; 
people continued to live chiefly on the coasts and 
marine hunting continued to be important. There 
are also artefacts such as peaked axes and slate tools 
that continue to be used from the Mesolithic into 
the Neolithic. This indicates a continuous devel-
opment of the East Swedish society, and not radi-
cal changes of material culture and ways of life.

The affinity between people around the north 
Baltic was considerably more far-reaching than 
ways of life or the use of quartz and slate for tools. 
We argue that the region during much of the Neo-
lithic was characterised by a completely different 
cosmology/ideology than southern Sweden. The 
entire investigated area can be said to constitute 
a border zone between ideological systems appar-
ently spread over vast areas. Traces point to the 
existence of two general cosmological systems 
during the Stone Age (Björck 2007a). One of 
these, Archaic animistic cosmology, is extremely 
old and typified by red ochre graves and animal 
symbolism. This thought system probably saw 
even greater proliferation during the Early Stone 
Age, but during the Neolithic stretched from the 



345arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Nordic countries and towards Russia. It seems to 
have been linked to the hunter-gatherers living 
in this region. The great expanse of time and the 
vast spatial distribution make for a great many 
variations, though they all rest on a common cos-
mological base. The other thought system, the 
Nerthus cosmology, proliferates across the inves-
tigated area at during the course of the Stone Age 
(fig. 198). This system is closely linked to groups 
where agriculture was growing in significance. 
Nerthus cosmology probably integrated itself into 
the region via Line Band Pottery societies. Within 
the frameworks of these systems we must assume 
much variation, changes over time and local syn-
thesis within the investigated area.

Superficially it seems as if the observed chang-
es stem from the fact that the hunters’ gods are 
simply not the farmers’. While this generalization 
is in part valid, it is our view that agents could 
choose to adopt a cosmology regardless of their 
sustenance strategy. Archaic animism dominates 
the entire area from the Mesolithic up until the 
Neolithic. Eastern Sweden at this time seems to 
have been part of a greater context of societies 
and humans, with related world views, rooted in 
Archaic animism; a cosmology that is mirrored in 
inhumation burials and animal symbolism. Apart 
from the cosmology, the least common denomina-
tor was an economy based chiefly on the gathering 
of edible plants, hunting and fishing. Considering 
the animal symbolism, is seems feasible that sha-
manistic and/or totemic world views developed 
with these groups.

This can be contrasted with the agricultural 
economy of Southern Scandinavia and the con-
tinent, with completely different cosmology and 
burial customs, a difference that cannot be stressed 
enough. Nerthus cosmology is closely linked to 
changes of the time, such as the growing impor-
tance of agriculture and domesticated animals. We 
assume these changes had major consequences for 
people’s views on land ownership, sacrificial offer-
ings and the erection of monuments, all initiated 
by this new stance. These are however complex 
and far from unambiguous connections, though 
with sowing and harvest, new perspectives on 
land ownership was bound to follow. The monu-

ments, the stone houses, were almost certainly a 
way of manifesting the kin’s claim on the site, the 
interred ancestors providing proof. The increasing 
importance of sacrifice in this new cosmological 
system has many reasons, an important explana-
tion being the cyclic thinking, where offerings 
might guarantee new growth. We maintain that 
even the flint mining that emerged in southern 
Sweden during the Neolithic is ultimately due to 
this changed attitude. It simply became important 
to have these resources on land that was under 
your control, which forced people to dig deep to 
get to this desirable material.

World views juxtaposed
Human world views are best derived at by consid-
ering grave material and various figurative depic-
tions. In southern Sweden the special grave pottery, 
probably abandoned during sacrifice by the mega-
lithic graves, can be utilized (see Sjögren 2003, p. 
44c; Burenhult 1999, p. 297c). In eastern Sweden 
there are few parallels of pottery being used for sac-
rifice (cf. Hallgren 1997). However, Skogsmossen, 
the site where pottery has been sacrificed, deviates 
in many respects, such as the amount of cattle, 
from what is the norm in eastern Sweden. The site 
seems to constitute traces from a group that took 
many of its ideas from Southern Sweden.

In eastern Sweden, with its scant evidence of of-
ferings and megalith graves, a different base must 
be sought. Instead, it makes sense to use red ochre 
burials and the offerings that came with these 
graves. Graves are only one route to take in order 
to clarify human world view. Many settlements 
contain small burnt clay figurines, depicting hu-
mans, seal, elk and pigs. The E4-project unearthed 
several such artifacts at Brännpussen, Snåret, 
Postboda and Högmossen. In eastern Swedish 
materials, a symbolism emerges that seems to be 
related with the carved pictures at Nämforsen, 
and which has manifested itself in clay figurines 
all across the north Baltic region. The imagery is 
a variation of an iconography that occurs and is 
uniform all over Eurasia (Ozols 1974; Carpelan 
1975; 1977; Lindqvist 1994; Wyszomirska 1984; 
Werbart 1999). This iconography differs radically 



346 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

from what we know from the megalithic parts of 
southern Scandinavia, and proves that Uppland 
cannot automatically be treated like a part of the 
same cultural as Skåne and Denmark (Björck & 
Larsson 2007b; Björck 2007a, 2007b, 2007c).

Instead, the area can be contrasted against the 
megalithic regions in Southern Scandinavia and 
northern Germany, with a more distinct agricul-
tural economy and a different imprint of cosmol-
ogy on burial custom and sacrificial ritual. The 
idea that the differences in burial custom could be 
attributed to a denser population in southwestern 
Scandinavia can probably be ruled out (cf. Buren-
hult 1999, p. 287).

It has sometimes been suggested that the erec-
tion of stone grave monuments could be the re-
sult of higher population density (Burenhult 
1991, p131; Randsborg 1975). These connections 
are possible but are not satisfactory explanations. 
That the interior of Östergötland should have 
been more densely populated than, for instance, 
the mouth of the Dalälven River is highly unlikely. 
It is our conviction that the explanation for the 
differences lies in with which group one has had 
greatest affinity. Possibly belief and ideology are 
important factors (Björck 2007a). In Southern 
Scandinavia there were monumental communal 
megalithic graves such as dolmen and passage 
graves, a type of grave erected by Stone Age farm-
ers all over Western Europe, as well as magnificent 
ritual sacrifice sites. This somewhat stereotypical 
picture needs to be nuanced. In the overall per-
spective Uppland formed a transitional region be-
tween East and South. There are indications that 
that some groups assimilated the ideas and atti-
tudes that characterised the Southern Scandina-
vian regions Even if isolated traces of agriculture 
and animal husbandry occurred in Uppland before 
the transition into the Late Neolithic, it does not 
change the predominant role of the typical Up-
pland population during the Stone Age as fisher 
and seal hunters with an animistic/shamanistic 
world view (fig. 198).

Here the benefit of a Marxist world view can 
be highlighted; societal analysis starts with the 
resources essential for the satisfaction of Soci-
ety’s basic needs, its economic base. Judging from 

Högmossen, but also hundreds of other Neolithic 
coastal settlements in eastern Sweden, where the 
economic base consists of gathered vegetabilia, 
fish and marine meat (cf. chap. 6).

It seems then, as if the Upplanders of the Stone 
Age where part of a type of society that handed 
down aspect of an ancient iconography (cf. Björck 
2007a). Corresponding depictions exist in the re-
gion such as stone club-heads in the form of elk 
and bears. This animistic iconography is mani-
fested already during the Mesolithic and reaches 
its artistic zenith in slender daggers ending with 
animal heads that are found, intact or damaged 
at Kornsjövägen, Bjärstamon and Skuggan (Hall-
gren 1960; Holback et al. 2004; Lindqvist 2004). 
Other spectacular artefacts of this kind are the so 
called Gullrum comb from Gotland, the bone fig-
ure from Korsnäs, the Alunda elk or the Bear head 
club from Stora Vika (Olsson et al. 1994; Buren-
hult 1999, pp. 348; Werbart 1999, pp. 336; Björck 
2003). The Gullrum comb has a human head and 
an animal head, probably elk, and has been inter-
preted as a depicting a totemic relationship be-
tween human and animal (Gill 1998).

A change of system
This book kicks of with Högmossen and the area 
of northern Uppland and southern Norrland 
where the site is located. It is our conviction that 
an in-depth analysis of traces from the Neolithic 
in this area will benefit the Neolithic culture his-
tory in eastern Sweden as a whole. The continu-
ity that typifies the entire Stone Age in the area 
around Högmossen only highlights the futility of, 
as is often done, dividing the traces from differ-
ent chronological phases into different cultures. 
General tendencies are that fishing and seal hunt-
ing dominate sustenance provision throughout 
the Mesolithic and right up until the Late Middle 
Neolithic. Other constants are living in close prox-
imity to the shore, a uniform design of dwellings, a 
uniquely abundant pottery with pitted decoration 
and tools mainly made of bone, slate and quartz. 
Throughout the period, axes used are mainly peak-
ed stone axes. There is thus a distinct continuity, 
both in terms of settlement localisation, way of 
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life, and tool design. It can be established that the 
standard culture divisions result in a picture that 
is not supported in the archaeological remains of 
the region. According to this traditional narrative, 
Mesolithic seal hunters became farmers, only to 
resume the seal hunting a few centuries later.

The traces found at Högmossen shows that 
sites of this type have been used year-round. If 
this was not the case, we would find other types 
of sites that had interacted with the coastal set-
tlements. Also, seasonal indicators would not be 
found for all parts of the year, but rather just for 
part of it. Our model for Neolithic society is char-
acterised by flexibility, and is open to the fact that 
local variants in human strategy may have existed. 
Different groups may have, based on their vari-
ous wishes, contacts, ideologies or environments, 
made different choices. What this model suggests, 
based on overwhelming empiric evidence, is that 
most people at this time chose to live by and of the 
sea. The model is also open to the fact that influ-
ences may have come from both the North and 
the East, and gives a rather more simple explana-
tion for the observations that indicate a return to 
marine hunting around 3 300 BC; it suggests that 
this way of life carried on continuously in eastern 
Sweden. Marine sustenance dominated the area 
thorough the Stone Age until the Late Neolithic. 
This means that the assumed return of marine 
hunting during the Middle Neolithic, in the shape 
of the Pitted Ware culture, is not perceived as a 
revolutionary change, but rather renewed empha-
sis of something which had been done all the time, 
not least in Northern Uppland and further north. 
The same can be said of the perceived changes 
further south during the Middle Neolithic (e.g. 
Diamond 1999, p. 109). These changes may, if our 
model is taken into account, have been influenced 
by developments in eastern Sweden, an argument 
supported by the dating of Pitted Ware, since the 
pottery tends to get younger the further south it is 
found (cf. Browall 1991).

Normal contexts on Neolithic settlements are 
vast amounts of bone from seal and fish, as op-
posed to scant and vague traces of agriculture. Not 
until the Late Neolithic did agriculture proliferate 
to any greater degree in eastern Central Sweden 

(Björck et al. 2006). It has been suggested that 
that a change in sustenance economy may have 
been necessitated by the onset of the Late Neo-
lithic, and that this might have facilitated a great-
er proliferation of agrarian activity in the region. 
Underlying causes could be manifold: climate, 
epidemics, an overhunting of the seal stock, or the 
landscape development (e.g. Björck 1999; 2007a, 
2007b, 2007c). Sites that deviate in this respect are 
interesting examples of the diversity and varying 
contact areas that seem to have existed for differ-
ent groups. They are not, and never can be, pat-
terns for how all people in the region lived during 
this part of the Neolithic (cf. Hallgren 1996; Gill 
2003); Sundström 2003). Sites with agriculture 
indicators are usually found in settled areas on 
the plain, above Neolithic levels in Närke, and in 
Östergötland. Some isolated examples are also to 
be found on Öland and Gotland. These indications 
are not random; three of them have megalithic 
burial customs, which is otherwise not found in the 
region. Perhaps the indications signal the presence 
of local groups with stronger ties to the South and 
West in these areas. Contact areas like these prob-
ably varied between different local groups.

Megalithic burial customs were not widely 
spread in the area until the Late Neolithic, in the 
form of stone cists. This visibly happened in con-
junction with and just after agriculture gained in 
importance (cf. Stensköld 2004, p. 135; Hollback 
et al. 2004; Schierbeck et al. 1994). The adop-
tion of this burial custom may be the result of 
new contact areas. The fact that megalithic graves 
were completely absent from eastern Sweden for 
much of the Neolithic supports the idea that other 
contact areas were more relevant during the Early 
Neolithic than those that seemed to gain impor-
tance during the Late Neolithic. This is further 
evidenced by the existence of the animistic ico-
nography in the area.

Rise and fall
In well surveyed areas, the coastal Neolithic 
groups in eastern Central Sweden display conti-
nuity throughout the entire period, ca 4000-2300 
BC. The horizontal stratigraphy linked to the 
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shore displacement makes it possible to group the 
sites chronologically according to which chore line 
they connect with. During the Late Neolithic, i.e. 
the period after ca 2 300 BC, a distinct change 
appear to have occurred. In many respects, the 
Late Neolithic distinguished itself from the era 
characterised by coastal settlements. To begin 
with, there was no longer the firm connection be-
tween the settlements and the former coast. The 
key artefacts, flint daggers and shaft-hole axes, 
are prevalent even in purely inland environments. 
Sites from this time usually contain elements of 
agriculture, grain and domesticated animals, often 
completely missing on coastal settlements. Simul-
taneously, two-aisled longhouses became common 
and a new burial custom, the stone cist, was spread 
across vast areas of eastern Sweden. Not only the 
sustenance economy, but dwellings and burial cus-
toms were in sharp contrast with their counter-
parts on the coastal settlements. All this indicated 
a major change of society. This occurred while the 
Upplandic landscape changed, and the large clay 
plains that characterises the landscape today, rose 
from the sea. It is mainly on these plains and in 
the valleys, on levels that were submersed dur-
ing the Stone Age, that we found the areas that 
were settled during the Bronze and Iron Ages and 
still today are more densely populated. For these 
reasons, it seems logical to delimit a separate era, 
4000-2300 BC, i.e. the era characterised by Neo-
lithic coastal settlements.

Looking to the development of coastal village 
settlements, there was a sharp increase in both 
numbers and sizes of settlements in the centuries 
after the introduction of pottery (Björck 2003). 
We attribute this to the increased importance of 
storage economy, and believe that pottery is an 
archaeologically observable manifestation of this. 
Settlement appeared to culminate before 3000 
BC, whereupon it waned, finally disappearing at 
the end of the Middle Neolithic. It is not until this 
time, at the onset of the Late Neolithic, that other 
forms of sustenance (agriculture, animal husband-
ry) gain in importance.

Hunters and society builders
The concept of the hunter-gatherer way of life is 
weighed down by a multitude of preconceptions 
(cf. Knutson 1995, pp. 66). There are demographic 
parameters such as relatively small groups living 
on the settlements and low population intensity. 
Also, hunter-gatherers are supposed to have a high 
level of mobility, i.e. never remaining in one place 
for long. This way of life meant that possessions 
were few and easily transported. Templates for 
these assumptions were peoples such as Australian 
aborigines, !Kung san and the Shohone (Lee & 
De Vore 1968; Matson & Coupland 1994, pp. 2; 
Ames & Mascher 1999, p. 13, pp. 24). These are 
groups that subsist in environments (deserts and 
savannas) that differ completely from the diverse 
archipelago with the temperate climate that was 
home to the people of Högmossen.

In terms of the environment and what we find, 
there are not many relevant analogies to what we 
have on the coastal settlements. Most groups in 
temperate climates have adopted some form of ag-
riculture. Signs of sedentary living, combined with 
corresponding sites, storage vessels, high popula-
tion density and some specialisation in terms of 
religion and hunting make this people vastly dif-
ferent from the conditions for the aforementioned 
hunter-gatherers. There is however a region in 
Northwest America where groups lived as hunter-
gatherers in an environment that resembled that 
of Eastern Sweden long enough to be ethnograph-
ically studied; the so called Northwest Coast cul-
ture. Its environment was typified by coniferous 
forest, abundant rain and moderate temperatures. 
Other characteristics are an archipelago and plen-
tiful marine resources, chiefly fish but also seal and 
other species, which formed the base for the suste-
nance economy of these communities (Matson & 
Coupland 1994, pp. 21). The most important eco-
nomic activity of these groups was thus an intense 
use of marine resources, which formed the base of 
society. This environment is very similar to that of 
the people of Neolithic eastern Sweden.

It is interesting how these roups contradict 
many of the notions and ideas about hunter-gath-
erers put forward by anthropologists and others. 
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These people hunted and fished, but at the same 
time lived in relatively populous communities 
with a powerful elite and a rich art. Anthropology 
textbooks often present sweeping generalisations 
when it comes to the relationship between agricul-
ture and complex societies. Almost always these 
treatises conclude by stating that the Northwest 
Coast culture was an exception to the rule, then 
moving on to ignore the fact that hunter-gatherers 
in this type of environment could develop more 
complex societies (Matson & Coupland 1994, pp. 
2; Ames & Maschner 1999, p. 8).

The Northwest Coast culture is well document-
ed ethnographically. This documentation reveals a 
complex society with social classes, differing radi-
cally from the egalitarian labels often affixed to 
hunter-gatherers. Fully developed, there was little 
social mobility within the Northwest Coast culture 
class system. Ownership and control of important 
resources were regulated within the settlements 
and the groups that lived together were large. The 
population density was among the highest on the 
continent. Settlements were often permanent and 
food management was based on a storage system. 
This is proof that there is an alternative route to 
complex societies. It has even been suggested that 
complex societies like that of the Northwest Coast 
culture were a necessary prerequisite for the initial 
development of agriculture (Matson & Coupland 
1994, pp. 8; Ames & Mascher 1999, p. 25). This 
is an interesting possibility which should be taken 
into account. If nothing else, the example proves 
emphatically that agriculture is not a requirement 
for either complex societies or social inequality.

When the Northwest Coast culture was docu-
mented, its communities had a long history, and 
just like with other groups it must be assumed that 
change and development had taken place. There-
fore, it would be a mistake to use them as a model, 
but the observations made indicate the possibility 
and probability that what we find in eastern Sweden 
could be traces of people living in complex societies, 
evolving along an alternative line of development. 
This line remained unbroken considerably longer 
on the northwest coast of America. In our region 
a transition towards more agrarian ways of life oc-
curred as early as at the onset of the Late Neolithic.

On the path to complexity
We have here an interesting opportunity to explain 
many of the observations that have been made 
at Högmossen and other similar sites. The large 
amounts of pottery indicate the emergence of a 
developing storage economy. Judging by the os-
teological material, the settlements are used year-
round, and some sites are very large. The number 
of settlements documented in the settled areas 
point towards a relatively large population within 
limited areas. Högmossen and other average size 
sites investigated up until now have emerged as 
settlements for a number of families. Results indi-
cate a complex society. The changes in this direc-
tion are visible from the Early Neolithic and may 
have started as early in the Late Mesolithic.

Comparing the remains we find with observa-
tions from the Northwest Coast culture reveals 
many similarities in terms settlement localisation, 
food management and ways of life. The analogy 
shows the possibility of an alternative way of life. 
It is however find material and analysis results 
from eastern Sweden that imply that people in 
this region had developed a similar way of life. 
For the Northwest Coast culture, marine animals, 
in particular fish, were important. Fish suited the 
storage economy since it could be dried and then 
stored. Another method was to render fat, which 
could then be used in food preparation, often par-
ticularly appreciated in rancid condition (Dreyer 
1899, pp. 117). Marine resources were combined 
with vegetabilia in the form of nuts, water living 
plants, the inner bark of pine or mushrooms. Food 
preparation took place in a vessel or in a cooking 
pit. The similarities between this resource utilisa-
tion and what we find when investigating Neo-
lithic site in eastern Sweden is obvious.

An interesting aspect of the Northwest coast 
Indians’ culture was that their inner archipe-
lagic settlements were not evenly distributed but 
rather arranged in clusters around the mouths of 
the waterways. The numbers of settlements cor-
respond to the salmon migration routes (Matson 
& Coupland 1994, p. 278). This large scale settle-
ment pattern has many similarities in the way in 
which the Neolithic coastal settlements in eastern 
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Sweden were situated in areas along the Neolithic 
coast (chap. 4). The settled areas are usually lo-
cated by or adjacent to the mouth of waterways, 
for instance the rivers Dalälven, Gavleån and Test-
eboån. It should be mentioned that the only places 
where the cultural patterns of the Northwest coast 
developed in inland environments where along 
major waterways where a profusion of migrating 
fish could be found. For these groups, although 
they did not live by the coast, water living spe-
cies were still the basis of the sustenance economy. 
Since migrating fish were not available all year 
round, there was large scale fishing during the sea-
son, whereupon the fish was stockpiled (Matson & 
Coupland 1994, p. 24), another pattern with some 
similarities in the area around Högmossen. In this 
environment, settlements with pottery, similar to 
the coastal villages, are found all along the Gav-
leån and Dalälven rivers, at places like Forsbacka, 
Hedesunda or Österfärnebo.

The settlements on the Northwest coast were 
often large, the group cohabitating always larger 
than a nuclear family. On average, the groups 
measured 4-6 families, i.e. 25 individuals, per 
household (Matson & Coupland 1994, p. 25). 
Interesting is the lack of political structures span-
ning multiple settlements. The Northwest Coast 
culture is a society of high social complexity, but 
a low level of political integration. The makeup 
of social organisation is exemplified by the Coast 
Salish, the largest linguistic group on the North-
west coast, encompassing a great many local 
groups. Even if they displayed obvious similarities 
in terms of languages and sustenance economy, lo-
cal groups differed radically in terms of tradition, 
way of life and history. Within the local groups, 
villages and built up areas represented the political 
unit and the household the economic unit (Ames 
& Mascher 1999, p. 18). Other characteristics were 
multi-family households and inheritable status 
positions (Matson & Coupland 1994, p. 36).

In recent years archaeology has placed the 
Northwest Coast culture in a long-term perspec-
tive on, meaning that the early history and de-
velopment over time of these groups are begin-
ning to emerge. A separate coastal culture can be 
discerned as early as 5 000 years ago, developing 

out of the older Clovis culture. It has been able to 
draw conclusions about the predecessors of groups 
that have been described ethnographically, such 
as Haida, Voast Salish, Tsimshian etc. (Matson & 
Coupland 1994, p. 36). Traces have revealed an 
ancient society with many traits associated with 
the aforementioned groups, such as permanent 
dwellings and large scale utilisation of seasonal 
resources, though a far cry from the Northwest 
Coast culture we know from ethnographic ac-
counts. No existence of large houses, winter vil-
lages or storage facilities havs been substantiated. 
There was however already at this time indications 
of a certain degree of stratified status. There seems 
to be a long line of gradual evolution leading up 
to the fully developed Northwest Coast culture, 
which would have been in full bloom by 500 BC 
(Matson & Coupland 1994, p. 143, p. 199; Ames 
& Mascher 1999, pp. 13). Indicative of the incipi-
ent change is the emerging of seasonally used spe-
cial sites. Before this, all sites were seasonally used 
settlements (Matson & Coupland 1994, p. 197).

The Northwest Coast culture was typified by a 
varied technology, with bone, horn or stone tools 
(e.g. Stewart 1981). Over time the use of stone 
declined in favour of the other materials. Slate 
knives and stone chisels are interesting because 
of their durability, preserved even in our podsol 
environments. Within Northwest Coast culture, 
knifes are thought to be have been connected to 
large scale fishing and chisels with wood prepara-
tion. That both tools were used in eastern Swe-
den as well should surely be seen in the light of a 
great many similarities in ways of life and environ-
ment. The fact that fish spears, fishing hooks and 
harpoons were often made of bone in the North-
west Coast culture shows interesting possibilities 
in terms of material culture in eastern Sweden as 
well (Stewart 1981). Burnt bone points and fishing 
hooks prove that these types of tools were com-
mon here as well during the Neolithic (cf. fig. 96). 
One must keep in mind that only a fraction of 
tools were made of durable materials (cf. fig. 69). 
Again, it may be assumed that the similar needs of 
theses peoples have resulted in similar solutions. 
In addition to the aforementioned, bone or stone 
tools with zoomorphic figures are typical artefacts 
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among these groups, for example combs and nee-
dles (Matson & Coupland 1994, p. 197, p. 278). 
Major artworks in this style (masks, houses or 
totem poles) were made by relatively specialised 
artists. These were engaged by a client, very much 
like painters and sculptors in Renaissance Italy 
(Ames & Mascher 1999, p. 15). Figures of this kind 
were also to be found among groups to the north. 
Among Inuits and Northwest coast peoples alike, 
these depictions are connected to shamanistic or 
totemic ideas (Dreyer 1899, pp. 121, pp. 161).

There is every reason to assume that the same 
conditions have existed in eastern Sweden. All ar-
tefacts mentioned, even the zoomorphic symbol-
ism, exists here as well. In sharp contrast to this 
iconography is the food and slaughter waste from 
Neolithic settlements. If they occur at all, elk and 
bear bones amount to a minuscule portion of the 
finds. Elk bones found on the coastal settlements 
are often only represented by the skull. This may 
imply that elk and bear were viewed as special, 
maybe totemic, animals. Reminiscences of these 
ideas can be found among many latter-day popu-
lations in Sweden, Norway, Finland and Russia 
(e.g. Edbom 2000).

Complex hunter-gatherer groups have tradi-
tionally been seen as exceedingly rare, bur recent 
research has shown that this may not have been 
the case. Complex hunter-gatherer groups have 
been acknowledged in many parts of the world. An 
example is the Natufic groups that predated the 
development of agriculture in the Middle East (c 
14000-12000 BP) (Ames & Mascher 1999, p. 28). 
Another well-known example is the Jomon in Ja-
pan (c 12000-2000 BP), the first group to use pot-
tery. We maintain that the groups living around 
the north Baltic during the Early and Middle Ne-
olithic had qualities that define them as complex 
hunter-gatherers. Sedentary living, settlement or-
ganisation, settled area organisation, cosmology, 
storage economy, large scale utilisation of specific 
abundant resources; all are indicators, we believe, 
that the people of Neolithic eastern Sweden should 
be viewed as a complex society. That these groups 
chose to live by and of the sea, rejected agriculture, 
is not strange when viewed in its proper context. 
The question we should be asking is rather what 

circumstances led to the change that occurred at 
the onset of the Late Neolithic in this region (cf. 
Diamond 1999; Ames & Mascher 1999, p. 29).

The results have far-reaching consequence for 
how we view the Neolithic in the region. The un-
feasibility of continuing to link the East Swedish 
culture to continental agricultural groups is evi-
dent. Not only does this result in diverse phenom-
ena being crammed together in pointless classifi-
catory slots, but also in the unmotivated drawing 
up of borders against people living on other shores 
around the north Baltic. The results of the E4-in-
vestigatons have clearly shown that people in east-
ern Sweden lived in successful, complex hunter-
gatherer groups right up until the Late Neolithic 
(cf. Björck 2007a, 2007b; 2007c manuscript). We 
view the use of pottery as essentially dependent on 
a change towards more sedentary living and stor-
age; a change that occurred during the last part of 
the Mesolithic.

A long time later  
at Högmossen
When the Stone Age hunters abandoned Högmos-
sen it would be 5 000 years until humans would 
return for any length of time. When, in the 17th 
century, the silence was broken by the sound of 
the charcoal makers’ axes, not much remained the 
same at Högmossen. The beach was long gone; in 
the east it had been transformed into the bog that 
has given the place its name. The esker that had 
protected the Stone Age village was by this time 
covered in dense spruce forest.

The traces of the charcoal makers are the result 
of people’s hard and sometime dangerous work in 
the forests. The people who arrived to the place 
were probably only there for a few weeks. Since 
the craft continued up until recently, depictions 
and eyewitness accounts have made it possible to 
present the everyday life and craft of the charcoal 
marker.

The reason these craftsman were here, doing this 
labour, lay in an ever increasing demand for char-
coal. This demand was largely due to the vast need 
for charcoal to power the ironworks that were es-
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tablished in the area, manly in the 17th century. That 
it happen at this time is not strange, since Sweden 
was a growing empire at the time and needed iron 
for arms and tools. Other important aspects of the 
development were the vast revenues the ironworks 
generated for the state. The emergence and growth 
of the works were initiated from the very peak of 
the society. Craftsmen were invited to the coun-
try to develop the industry. The development was 
probably also influenced by mercantilism, the pre-
dominant economic idea of the time, with its doc-
trines on the advantages of domestic production 

and trade surplus. It was the realisation of visions 
about an “iron industry” that sent the coal makers 
out into the forests. The state even set up an insti-
tution, Bergskollegium, to safeguard that the iron-
works’ demand for raw materials and manpower 
were satisfied. Coal was not transported further 
than necessary. It is therefore probable that the 
charcoal makers brought it to a ironworks close by, 
possibly Västland, Strömsberg, Söderfors or Karl-
holm. This has enabled us to give general descrip-
tions of environments and people for whom the 
charcoal might have been produced. 
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Figur 200. Personalen vid Högmossen sommaren 2004. 1. Ove Svahn 2. Reine Källgren 3. Benjamin Åkermark 
4. Niklas Ytterberg 5. Petra Åhlén 6. Karl-Fredrik Lindberg 7. Hol-Mats Andersson 8. Mikael Armstrand 9. Hans 
Lindfors 10. Örjan Klaar 11. Ulrika Lindgren 12. Peter Lindbom 13. Charlotta Helgesson 14. Hanna Larsson  
15. Kerstin Forslund 16. Johan Ågren 17. Christian Gatti 18. Niclas Björck (saknas Fredrik Larsson). 

Figure 200. The staff at the Högmossen investigation in the summer of 2004. 1. Ove Svahn 2. Reine Källgren  
3. Benjamin Åkermark 4. Niklas Ytterberg 5. Petra Åhlén 6. Karl-Fredrik Lindberg 7. Hol-Mats Andersson  
8. Mikael Armstrand 9. Hans Lindfors 10. Örjan Klaar 11. Ulrika Lindgren 12. Peter Lindbom 13. Charlotta Helges-
son 14. Hanna Larsson 15. Kerstin Forslund 16. Johan Ågren 17. Christian Gatti 18. Niclas Björck (missing Fredrik 
Larsson). 
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Bilaga 1
Dalälvsbygdens 101 boplatser från neolitikum

Niclas Björck

kunde säl identifieras.

Vegetation: Idag är lokalen bevuxen med full-
vuxna björkar och någon enstaka en och i norr 
gran. Undervegetationen består av gräs.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälv

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,7 meter över havet

Anmärkning: I likhet med flertalet av de boplat-
ser som ligger vid ”konserverade” vattennivåer 
(älvar eller sjöar) är denna skadad av en sommar-
stuga, i detta fall placerad centralt på boplatsen.

Kasholmarna, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3 

Liten 420 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en flack sluttning mot söder. Lokalen 
är exponerad mot sydöst. Kulturlagret är beläget 
på en tydlig terrass och är omgiven av en ursvallad 
strandvall. Runt terrassen är terrängen mer höglänt 
och blockigheten tilltar. Det är även rikligt med 
block i anslutning till vägen i boplatsens södra del. 
Detta beror dock på vägbygget av Gästrikeleden. 
Vid en havsnivå 45 meter över dagens var lokalen 
belägen på en större ö (ca 1 kilometer i diameter) i 
skärgården utanför Dalälvens mynning.

Annasviken, Hedesunda socken  
i Gästrikland

Horisont 2 

Mellan stor 1 160 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sandig och 
stenfri sluttning mot söder. I mer höglänta partier 
mot norr tilltar mängden sten och det förekom-
mer enstaka jättekast. Området där boplatsen är 
belägen utgjorde Dalälvens utflöde i Litorinahavet 
vid en havsnivå ca 48 meter över dagens. Lokalen 
är vid denna tid belägen på södra sidan av en ö. 

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
kulturlager. Lagret är svårbedömt på grund av be-
byggelsen, men synes vara 0,15-0,2 meter djupt. 
Lagret innehåller neolitisk keramik, slagen sten 
och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen omhändertogs 65 skärvor med en vikt av 
124 gram och en slipsten. Bland de brända benen 

Figur 1. Vy mot Annasviken från Dalälven i söder.
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Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödbrunt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller rikligt med fynd. Vid upptäckten 
och avgränsningen av lokalen omhändertogs 53 
skärvor med en vikt av 120 gram.

Vegetation: På lokalen växer asp, björk och 
gran. Undervegetation präglas av sly, mossa och 
blåbärsris.

Procent fast gods: 51 %

Dekor: Pinne, kam, prick, linje och nagel

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydöst

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 45,1 meter över havet

Anmärkning: Sydligaste delen av boplatsen har 
skadats av en körväg. Den bevarade delen av bo-
platsen är dock fin. Lokalen är belägen 30 meter 
väster om flottningsrännan.

Kristinelund 1, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 1 

Liten 610 m2 

Topografi: Boplatsen är av neolitisk karaktär in-
dragen i Dalälven på en ö i Brokfjärden. Boplatsen 
ligger på en mycket smal del av ön och lämningar-
na sträcker sig från ena till andra sidan av ön. Lo-
kalen är skild från Kristinelund 2 av ett fyndtomt 
område. Boplatsområdet är helt stenfritt förutom 
ett jättekast invid boplatsen. Boplatsen har redan 
under neolitikum legat indragen i Dalälven.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödbrunt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt. 
Vid upptäckten och avgränsningen av lokalen om-
händertogs 103 skärvor med en vikt av 275 gram.

Vegetation: På lokalen växer tallskog och un-
dervegetationen präglas av gräs.

Procent fast gods: 51 %

Dekor: Pinne, kam, prick, linje och nagel

Lokalisering: Ö

Orientering: Öster och väster

Område: Dalälven

Grupp: DH1

DGPS: 54,8 meter över havet

Anmärkning: Centralt har boplatsen skadats av 
en väg och mindre täkter. Vägen löper längs med 
åsen i nordsydlig riktning. De mest påtagliga ska-
dorna finns dock i ytterkanterna där älven erode-
rat. Boplatsen ligger strax norr om dansstället ön.

Kristinelund 2, Hedesunda socken 
i Gästrikland 
Horisont 1 

Liten 210 m2 

Topografi: Boplatsen är av neolitisk karaktär in-
dragen i Dalälven på en ö i Brokfjärden. Boplatsen 
ligger på en mycket smal del av ön och är expone-
rar mot öster. Lokalen är avskild från Kristinelund 
1 genom ett 70 meter brett fyndtomt område. Bo-
platsområdet är helt stenfritt. Lokalen har redan 
under neolitikum legat indragen i Dalälven.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödbrunt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt. 
Vid upptäckten och avgränsningen omhändertogs 
9 skärvor med en vikt av 12 gram.

Vegetation: På lokalen växer tallskog och un-
dervegetationen präglas av gräs.

Procent fast gods: 51 %

Dekor: Pinne, prick och nagel

Lokalisering: Ö

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH1

DGPS: 54,8 meter över havet

Anmärkning: Lokalen har skadats av Dalälven, 
väg och av mindre täkter. Boplatsen ligger strax 
norr om dansstället ön. Vägen löper längs med 
åsen i nordsydlig riktning.

Kågbo 1, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2 

Mellan stor 2 390 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en långslut-
tande ås med huvudsaklig längdsträckning i nord-
syd. I den södra delen av lokalen är terrängen 
blockig. Boplatsen är exponerad mot väster i ett 
strandhak mot en igenväxande vik i norra delen av 
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Kågbosjön, Dalälven. Vid en havsnivå ca 48 me-
ter över dagens har lokalen legat väl skyddat vid 
en fjärd (nuvarande Kågbosjön) invid Dalälvens 
mynning. Lokalen är skild från Kågbo 2 genom 
en långsträckt sänka vilken bör ha varit vattenfylld 
under neolitikum.

Stratigrafi: Tjockt humustäcke över ett röd-
brunt tämligen mörkt och grusigt kulturlager 
som är ca 0,2 meter tjockt. Vid upptäckten och 
avgränsningen omhändertogs 270 skärvor med en 
vikt av 95 gram och en skrapa i flinta samt ett skif-
ferhänge. Bland de brända benen kunde säl och 
sik/lax identifieras.

Vegetation: Tät granskog, delvis alträd nere vid 
stranden.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, stämpel, furchenstich och 
streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,5 meter över havet

Anmärkning: Direkt i anslutning till skogsväg 
centralt på ytan förefaller det vara åkerhak. Delar 
av boplatsen har sannolikt varit odlad. Sankmar-
ken väster om Kågbo 1 förefaller vara en lämplig 
plats att söka stenålders båtar.

Kågbo 2, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3 

Liten 860 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en svagt pro-
filerad ås i en sluttning mot sydväst. Boplatsen är 
avskild från Kågbo 1 genom en långsträckt sänka 
vilken varit vattenfylld under stenåldern. Boplat-
serna ligger vid en vik i norra delen av Kågbosjön. 
Terrängen inom boplatsen är relativt blockig. Vid 
en havsnivå 46 meter över dagens har lokalen va-
rit indragen i Dalälven. Boplatsen har legat i det 
område där Dalälven mötte Litorinahavet och ex-
ponerat mot en stor fjärd. 

Stratigrafi: Torv, humus följt av ett kultur-
lager. Lagret är 0,05 meter tjockt och består av 
rödaktig mo som ställvis har inslag av grus. I norr 
är materialet mer mylligt. Vid upptäckten och av-
gränsningen av lokalen omhändertogs 38 skärvor 
med en vikt av 48 gram. Bland de brända benen 
kunde säl identifieras.

Vegetation: Lika delar löv- och barrskog.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, furchenstich, streck och linje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder 

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1 

DGPS: 46,4 meter över havet

Anmärkning: Avskild från boplatsen Kågbo 1 
genom en markerad sänka vilken sannolikt varit 
vattenfylld under stenåldern 

Kågbo 3, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2 

Mellan stor 2670 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en flackt 
profilerad ås i en sluttning mot sydväst. Lokalen 
är idag belägen på en udde ut i Kågbosjön. Slutt-
ningen är flack och terrängen är ställvis blockig. 
Vid en havsnivå 48 meter över dagens har lokalen 
varit indragen i Dalälven. Boplatsen har legat i det 
område där Dalälven mötte Litorinahavet och ex-
ponerat mot en stor fjärd. 

Figur 2. Vy mot Kågbo som ligger längs en forntida 
något högre belähen strand än den som Kågbo sjön har 
idag.
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Stratigrafi: Gräsmatta över ett jordigt kultur-
lager. Keramik och andra fynd förekommer myck-
et ytligt. Kulturlagret är ca 0,2 meter tjockt. Vid 
upptäckten och avgränsningen av omhändertogs 6 
skärvor med en vikt av 12 gram.

Vegetation: Sporadiska tallar, med en underve-
getation av gräs och huvudsakligen mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, streck och linje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,2 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är belägen på en tomt 
med ett fritidshus och kulturlagret är utsatt för sli-
tage från denna verksamhet, samt i strandkanten 
för erosion av såväl vind som vatten.

Käringängen 1, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3 

Mellan stor 4 370 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på södra delen 
av en åssträckning med främst nordväst-sydostlig 
längdsträckning. Boplatsen exponerar främst mot 
söder. Terrängen är tämligen stenig och det finns 
även större stenblock i området. Mängden sten 
tilltar i utkanterna av lokalen. Vid en havsnivå 45 
meter över dagens har lokalen legat på sydöstra 
delen av en större ö i skärgården. Ön ligger direkt 
väster om Dalälvens utflöde i Litorinahavet. Från 
lokalen har man blickat ut mot en mycket vid fjärd 
(7 kilometer). Lokalen är avskild från Käringängen 
2 av ett 110 meter brett område med höglänt och 
blockig terräng utan spår av bosättning. Lokaler-
na exponerar också mot olika vikar. Käringängen 
3 har legat på en separat ö 100 meter söder om den 
ö där de andra lokalerna var belägna och således 
varit avskild från dessa av ett sund. 

Stratigrafi: Torv, humus följt av ett kulturlager 
som är omrört. Vid upptäckten och avgränsningen 
av lokalen omhändertogs 172 skärvor med en vikt 
av 209 gram, flinta och en knacksten. Bland de 
brända benen kunde vikaresäl, grönlandssäl och 
gädda identifieras.

Vegetation: Huvudsakligen barrskog med in-
slag av björk och asp. Undervegetationen består 
av gräs och mossa.

Procent fast gods: 90 %

Dekor: Pinne, prick, stämpel, streck, linje, och 
grundlinje

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: Området har nyligen kalhuggits 
och hyggesplöjt och har därmed ställvis blivit ska-
dat. 

Käringängen 2, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3

Mellan stor 1 670 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en flackt 
profilerad ås i en sluttning mot väster. Kulturlager 
finns inom ett litet och väl avgränsat område. Den 
fyndförande platån är omgiven av blockig terräng 
med sporadiska jättekast. Vid en havsnivå ca 46 
meter över dagens har lokalen legat på sydöstra 
delen av en ö i skärgården, direkt i anslutning till 
Dalälvens avrinning i Litorinahavet. Lokalen är 
avskild från Käringängen 2 av ett 110 meter brett 
område med höglänt och blockig terräng utan 
spår av bosättning. Lokalerna exponerar också 
mot olika vikar. 

Stratigrafi: Torv, humus följt av ett kulturla-
ger. Lämningarna förekommer i ett rödfärgat lager 
med sand och grus. Sporadiska fynd har påträffats. 
Vid upptäckten och avgränsningen av lokalen om-
händertogs 5 skärvor med en vikt av 14 gram.

Vegetation: Tät granskog. Undervegetation 
mossa och blåbärsris.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: -

Lokalisering: Ö

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1
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DGPS: 46,5 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är i oskadat skick. 

Käringängen 3, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3

Mellan stor 2 960 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot nordöst på en flackt profilerad ås med främst 
öst-västlig längdsträckning. Boplatsen ligger näs-
tan i krönläge och har inte varit skyddad mot norr 
annat än genom eventuell växtlighet. Vid en havs-
nivå 45 meter över dagens har lokalen legat i det 
område där Dalälven mötte Litorinahavet och ex-
ponerat mot en stor fjärd. Lokalen har vid detta 
vattenstånd varit lokaliserad till en liten ö i skär-
gården. Käringängen 1 och 2 låg på en separat ö 
100 meter norr om den ö där boplatsen var belägen 
och har således varit skild från dessa av ett sund. 

Stratigrafi: Torv och humus över ett rödaktigt 
kulturlager. Lagret består av sand och är ca 0,15- 
0,2 meter tjockt. Lagrets karaktär varierar över bo-
platsområdet. Vid upptäckten och avgränsningen 
av Käringängen 3 omhändertogs 43 skärvor med 
en vikt av 51 gram och en kärna.

Vegetation: Vegetationen består av enstaka as-
par vilka kvarlämnats då området avverkades. Un-
dervegetationen består av gräs och lägre örtvege-
tation, samt busksly ner mot sankmarken.

Procent fast gods: 98 %

Dekor: -

Lokalisering: Ö

Orientering: Nordöst

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 45,8 meter över havet

Anmärkning: Delar av boplatsen har markbe-
retts i samband med hygge.

Marstrandsmossen, Hedesunda socken 
i Gästrikland 
Horisont 3 

Liten 1 180 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en mindre 
moränhöjd i en sluttning mot söder och väster. 

Norr om lokalen blir terrängen mer höglänt och 
blockigheten tilltar. Vid tiden för bosättningen 
stod havet ca 45 meter över dagens nivå och bo-
platsen var belägen på en liten ö cirka 3 kilometer 
norr om Dalälvens mynning. Boplatsen låg i an-
slutning till en forntida fjärd och mot öster fanns 
en skärgård rik på öar. Lokalen var belägen vid ett 
sund mellan två öar.

Stratigrafi: Torv, humus följt av ett rödaktigt 
kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt består 
av sand och morän. Lagrets karaktär varierar över 
boplatsområdet. Vid upptäckten och avgränsning-
en av Marstrandsmossen omhändertogs 178 skär-
vor med en vikt av 456 gram och en slipsten samt 
en skrapa.

Vegetation: Granplantor och gräs.

Procent fast gods: 97 %

Dekor: Pinne, kam, prick, stämpel, furchenstich, 
streck, linje och grundlinje 

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har under 1998 skadats 
av hyggesberedning och rikligt med fyndmaterial 
ligger exponerat.

Norra Klitte, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3 

Liten 510 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ås i en 
stenig sydväst sluttning. Boplatsen ligger på en 
horisontell platå i sluttningen. Åsen där boplats-
området var beläget krökte sig och exponeringen 
växlade därför. I de lägre områdena söder respek-
tive väster om åsen övergår sanden och åsmate-
rialet i sankmark. Sankmarken utgjorde vid en 
havsnivå 45 meter över dagens en vik på sydvästra 
delen av en stor ö. Ön låg vid tiden för bosättning-
en i anslutning till det område där Dalälven mötte 
Litorinahavet. 

Stratigrafi: Torv, humus följt av ett kulturla-
ger. Kulturlagret är ca 0,3 meter tjockt, rödaktigt 
och rikt fyndförande. Vid upptäckten och avgräns-
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ningen av lokalen omhändertogs 63 skärvor med 
en vikt av 82 gram och en pilspets i skiffer. Bland 
de brända benen kunde fisk identifieras.

Vegetation: På boplatsplatån växte 20-årig tall-
skog och enstaka björkar. Undervegetationen be-
stod av gräs örter och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick och streck,

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydöst

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 45,5 meter över havet

Anmärkning: Området har hyggesplöjts för 
några år sedan och kulturlagret har därmed ställ-
vis blivit skadat. 

Snuven, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2 

Liten 870 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en flackt profi-
lerad moränbildning på en terrass i en sluttning mot 
söder. Sten och sporadiska större block förekommer 
i de mer höglänta partierna runt boplatsen. Vid en 
havsnivå 48 meter högre än dagens var lokalen belä-
gen på en liten ö vid Dalälvens mynning. 

Stratigrafi: Torv, humus följt av ett rödaktigt 
kulturlager. Lagret är 0,1-0,15 meter tjockt och 
består av sand och morän. Vid upptäckten och av-

gränsningen av lokalen omhändertogs 15 skärvor 
med en vikt av 11 gram och flinta. Bland de brända 
benen kunde säl och sik/lax identifieras.

Vegetation: Lokalen var vid upptäckten bevux-
en med ungskog, björk och tall. Undervegetatio-
nen består av gräs.

Procent fast gods: 55 %

Dekor: Pinne, prick, stämpel och grundlinje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,4 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen kan ha blivit markbe-
redd under senare år vilket sannolikt har skadat la-
gerföljd och konstruktioner inom vissa områden.

Stamsta 1, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3 

Mellan stor 3 030 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en tydlig ter-
rass på en moränbildning med huvudsakligen öst-
västlig utsträckning. Lokalen ligger i en sluttning 
(ca 10°) ner mot en igenväxande vik i söder. Mo-
ränmaterialet blir alltmer finkorning ner mot Kåg-
bosjön. Ungefär 120 väster om Stamsta 1 är Stam-
sta 3 belägen och det finns inga tecken på neolitisk 
aktivitet mellan lokalerna. Det föreligger också en 

Figur 4. Vy över Snuven i samband med uppmätning. 
Avgränsningen av samtliga lokaler gjordes med provstick 
men majoriteten av materialet lämnades alltid kvar i 
groparna

Figur 3. Vy mot Norra Klitte från sankmarken i 
sydväst.
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kronologisk skillnad mellan Stamsta 1och Stamsta 
3, sistnämnda lokal är bedömd som äldre. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. Kulturlagret är 0,1-0,15 meter tjockt 
och består av rödaktigt, sand och morän. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 58 
skärvor med en vikt av 73 gram. Bland de brända 
benen kunde säl identifieras.

Vegetation: Omgivande barrskog med vissa in-
slag av lövträd ex. björk. Boplatsytan är dock fri 
från träd och har endast en undervegetation be-
stående av gräs.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, streck, grundlinje och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 46,1 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen förefaller ha blivit 
markberedd under senare år vilket sannolikt har 
skadat lagerföljd och konstruktioner.

Stamsta 2, Hedesunda socken 
i Gästrikland 
Horisont 2 

Mellan stor 4 650 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot sydväst på en svagt profilerad moränbildning 
med huvudsakligen öst-västlig utsträckning. Bo-
platsen ligger på en terrass med sydlig exponering. 
Söder om boplatsen finns Kågbosjön som är en del 
av Dalälven. I norr präglas området av grövre ma-
terial och sten men övergår i moigare material ner 
mot Dalälven. Det förekommer större stenblock 
men de flesta är övervuxna med mossa. Stamsta 
3 är belägen ungefär 70 meter väster om Stamsta 
2 och det finns inga tecken på neolitisk aktivitet 
mellan lokalerna. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. På centrala delen av boplatsen är fynd-
förande lager mellan 0,2-0,25 meter tjockt. Kultur-
lagret består av sand och grus i en rödaktig nyans. 
Vid upptäckten och avgränsningen omhändertogs 
80 skärvor med en vikt av 105 gram och en slipsten. 
Bland de brända benen kunde säl identifieras.

Vegetation: Granskog och undervegetation av 
mossa och blåbärsris.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Finne, prick, stämpel, streck och linje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydost

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,5 meter över havet

Anmärkning: Ett hus har byggts på boplatsen 
vid detta arbete har sannolikt delar av boplatsen 
skadats. Gränsen för fyndförande lager i söder går 
igenom huset.

Stamsta 3, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2 

Stor 5 890 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot söder på en moränbildning med huvudsakli-
gen öst-västlig längdsträckning. Sluttningen har i 
norr en lutning om ca 5-10° och planar sedan ut 
och bildar en udde ut i Kågbosjön. Boplatsen lig-
ger fortfarande i direkt anslutning till Dalälven. I 
den sydligaste delen övergår moränmaterialet till 
att bli mer fin sand och mo. Boplatsen är avskild 
från Stamsta 2 av ett mer stenigt område utan 
tecken på boplatslämningar. Ungefär 120 öster 
om Stamsta 3 är Stamsta 1 belägen och det finns 
inga tecken på neolitisk aktivitet mellan lokalerna. 
Det föreligger också en kronologisk skillnad mel-
lan Stamsta 1och Stamsta 3, förstnämnda lokal är 
bedömd som yngre. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över 
ett kulturlager. Fyndförande kulturlager 0,1-0,15 
meter tjockt. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 54 skärvor med en vikt av 76 gram 
och en trindyxa. Bland de brända benen kunde säl 
identifieras.

Vegetation: Domineras av barrskog främst tall 
men även gran, inslag av mindre lövträdsvegeta-
tion.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, furchenstich och nagel

Lokalisering: Fastland
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Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 47,4 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är störd av senare ak-
tivitet bland annat en mila med tillhörande koja 
(endast spisröset synligt). Den påträffade trind-
yxan är gjord av diorit.

Stortyllen, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3 

Mycket stor 25 400 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot öster på en moränbildning med huvudsakli-
gen nord-sydlig längdsträckning. Lokalen expone-
rar mot sydöst och enstaka jättekast finns i när-
området. Vid en havsnivå ca 45 meter över dagens 
var lokalen belägen på fastlandet vid Dalälvens 
utflöde i Litorinahavet. Stortyllen är avskild från 
den närbelägna boplatsen Södra Klitte av ett ca 
200 meter brett sund. Sistnämnda lokal ligger vid 
denna tid på en stor ö.

Stratigrafi: Torv och humus över ett 0,2 me-
ter tjockt rödbrunt kulturlager. Jorden är tämligen 
myllig och inget tydligt blekjordslager finns. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 17 
skärvor med en vikt 85 av gram. Bland de brända 
benen kunde säl identifieras.

Vegetation: Blandskog, huvudsakligen björk 
och gran ner mot vattnet dock sly. Undervegeta-
tionen består av lägre örtväxter och gräs. 

Procent fast gods: 98 %

Dekor: Pinne, stämpel och våglinje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydöst

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 44,9 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har undgått större ska-
dor, dock kan vårfloden i Dalälven ha medfört 
erosions skador.

Södra Klitte, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3 

Mellan stor 4 530 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot väster på en ås med nord-sydlig utsträckning. 
Lokalen låg närmast i ett krönläge och bör ha varit 
tämligen utsatt. Boplatsen ligger dock på en terrass 
något neddragen mot väster och i norr och öster 
finns jättekast, vilka kan ha givit lä. Vid en havsnivå 
45 meter över dagens har lokalen legat på en udde 
på en ö utanför Dalälvens utlopp i Litorinahavet. 
Södra Klitte är avskild från boplatsen Stortyllen av 
ett ca 200 meter brett sund. Sistnämnda lokal ligger 
vid denna tid på fastlandet. Cirka 100 meter sydöst 
om Södra Klitte låg Östra Klitte även denna topo-
grafiskt separerad av ett ca 100 meter brett sund.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
brunrött kulturlager med jordig karaktär. Kultur-
lagret är 0,2 meter tjockt och innehåller keramik, 
brända ben och slagen sten. Vid upptäckten och 
avgränsningen omhändertogs 25 skärvor med en 
vikt av 28 gram.

Vegetation: Blandskog, gran, björk och andra 
lövträd med en undervegetation av gräs och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick och linje

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 45,3 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är oskadad.

Vidafors, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2 

Mellan stor 2 330 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sandig och 
stenfri sluttning mot väster. Lokalen är i lä av en 
höjd i öster. Dalälven har konserverat den neolitis-
ka vattennivån i området och Vidafors boplatsen 
ligger därför fortfarande intill vattnet. Boplatsen 
är lokaliserad till ett område med sund mellan flera 
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öar och fastlandet. Området utgjorde Dalälvens 
mynning under yngre stenåldern. På den diame-
tralt motsatta sidan av sundet är boplatsen Viforsen 
belägen ca 230 meter rakt sydväst om Vidafors.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. Lagret är svårbedömt på grund av 
bebyggelsen, men är förmodligen 0,15-0,2 meter 
tjockt och innehåller neolitisk keramik, slagen 
sten och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen av Vidafors omhändertogs 24 skärvor med 
en vikt av 48 gram och en bit bearbetad flinta.

Vegetation: På boplatsen ligger idag sommar-
stugetomter med gräsmattor, rabatter och enstaka 
stora träd.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,9 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är idag bebyggd av som-
marstugor. Fyndmaterial påträffades i land, rabat-
ter och andra störningar. Samt i erosionshaket 
mot älven. 

Viforsen, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2 

Liten 150 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sandig och 
stenfri sluttning mot nordväst. Boplatsen är främst 
exponerad mot väster och har lä av en höjd i syd-
öst. Öster om boplatsen finns jättekast. Lokalen är 
vackert belägen i anslutning till Dalälven, Vifor-
sen. Området utgjorde Dalälvens mynning under 
en period av yngre stenåldern då havet stod ca 48 
meter över dagens nivå. Dalälven har konserverat 
den neolitiska vattennivån i området och Viforsen 
boplatsen ligger därför fortfarande intill vattnet. 
Boplatsen är lokaliserad till ett område med sund 
mellan flera öar och fastlandet. Detsamma gäller 
Boplatsen Vidafors som är belägen på andra sidan 
sundet ca 230 meter rakt nordöst om Viforsen.

Stratigrafi: Svårbedömt på grund av bebyg-
gelsen men förmodligen 0,15-0,2 meter kulturla-
ger och innehåller neolitisk keramik, slagen sten 
och brända ben. Vid upptäckten omhändertogs 90 
skärvor med en vikt av 149 gram och två slipste-
nar i sandsten. Bland de brända benen kunde säl 
identifieras.

Vegetation: Fullvuxna granar med en underve-
getation av främst gräs.

Procent fast gods: 97 %

Dekor: Pinne, prick och stämpel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Nordväst

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,6 meter över havet

Anmärkning: Öster om lokalen ligger en som-
marstuga. Det är möjligt att lokalen eroderats av 
Dalälven.

Västra Sågtyllen, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2

Stor 6 170 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot söder och öster. Boplat-
sen ligger på en terrass som är förhållandevis hori-
sontell och jämn. Den sydligaste delen av terrassen 
har eroderats och förefaller därmed onaturligt 
brant. I rasbranten påträffades en del fyndmaterial. 
Mot norr blir det mer höglänt och något blockiga-
re. Boplatsen ligger fortfarande i nära anknytning 

Figur 5. Vy över boplatsen Vidafors från boplatsen 
Vitforsen på motsatt sidan av älven.
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till vatten, Dalälven. Vid en havsnivå 48 meter över 
dagens var boplatsen belägen vid Dalälvens utflöde 
i Litorinahavet. Boplatsens läge är idag mycket likt 
Östra Sågtyllens men eftersom denna lokal är nå-
got yngre var den vid tiden för bosättningen belä-
gen lite längre in i skärgården där Dalälven hade 
sitt utflöde. Boplatserna är åtskilda av ett område 
utan spår av neolitisk verksamhet.

Stratigrafi: Torv och humus över ett 0,2 meter 
tjockt kulturlager som hade en rödbrun ton och 
en jordig karaktär. Kulturlagret är rikligt fyndfö-
rande. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 79 skärvor med en vikt av 123 gram och 
en bit flinta. Bland de brända benen kunde säl och 
fisk identifieras.

Vegetation: Sporadiska vuxna björkträd och 
lövsly. Undervegetationen bestod av frodigt gräs 
med inslag av ormbunkar och lägre örtväxter.

Procent fast gods: 82 %

Dekor: Pinne, prick och linje

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,3 meter över havet

Anmärkning: Boplatsens södra del har delvis 
eroderats, sannolikt av vårfloden i Dalälven. I öv-
rigt förefaller delar av boplatsen vara skadade i 
samband med hyggesplöjning.

Östra Klitte, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3

Liten 200 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot söder. Lokalen ligger på en terrass i slutt-
ningen. Runtomkring terrassen blir terrängen 
mer höglänt och blockig. I detta område finns en-
staka jättekast. Vid en havsnivå 47 meter över da-
gens var lokalen belägen på en ö utanför Dalälvens 
mynning och är avskild från boplatsen Stortyllen 
av ett ca 200 meter brett sund. Sistnämnda lokal 
ligger vid denna tid på fastlandet. Boplatsen var 
under neolitikum skild från lokalen Södra Klitte 
av ett ca 100 meter brett sund.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 

rödbrunt kulturlager. Lagret är 0,2 meter tjockt 
och hade en jordig karaktär. Kulturlagret är rikligt 
fyndförande. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 55 skärvor som väger 137 gram och 
en bit flinta. Bland de brända benen kunde fisk 
identifieras.

Vegetation: Ung granskog med en undervege-
tation av gräs och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, kam, prick, streck och linje

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 47,8 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är skuren av Gästrikele-
den och en skogsbilväg.

Östra Sågtyllen, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 3

Stor 8 660 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot söder på en moränbildning med huvudsakli-
gen öst-västlig längdsträckning. Boplatsen ligger 
på en förhållandevis horisontell och jämn terrass 
med rikliga boplatslämningar. Den sydligaste de-
len av terrassen har eroderats av en flodfåra och 
förefaller därmed onaturligt brant. Boplatsen lig-
ger fortfarande i nära anknytning till vatten, Dal-
älven. Vid en havsnivå ca 44 meter över dagens 
var boplatsen belägen på fastlandet vid Dalälvens 
utflöde i Litorinahavet. Boplatsens läge är idag 
mycket likt den närbelägna Västra Sågtyllens men 
eftersom denna lokal är något äldre var den vid 
tiden för bosättningen belägen på en ö lite längre 
ut i skärgården relativt till Östra Sågtyllen. Bo-
platserna är åtskilda av ett område utan spår av 
neolitisk verksamhet.

Stratigrafi: Torv och humus över ett kultur-
lager som är ca 0,2 meter tjockt. Kulturlagret är 
brunrött och består av sandblandad morän något 
myllig. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 39 skärvor med en vikt av 76 gram och en 
bearbetad bit flinta. Bland de brända benen kunde 
säl identifieras.
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Vegetation: Blandskog, björk, gran, tall och al. 
I öster vuxen skog ca 20-30 år och i väster ett kal-
hygge med rikligt av lövsly. Undervegetationen 
består av gräs.

Procent fast gods: 38 %

Dekor: Pinne, prick, stämpel och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder 

Område: Dalälven

Grupp: DH3:1

DGPS: 44,6 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är skadad av erosion 
och har i samband med skogsarbete markberetts.

Östrand, Hedesunda socken  
i Gästrikland 
Horisont 2

Mellan stor 2 970 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i sluttning mot väster. I norr är lokalen 
i lä av en höjd. I detta område är det mer stenigt 
men ställvisa förekomster av block och sten finns 
även på själva boplatsen. Vid en havsnivå ca 48 
meter över dagens var lokalen belägen på en ö 
vid Dalälvens utflöde i Litorinahavet. Närmaste 
samtida boplats är Annasviken belägen rakt över 
sundet ungefär 600 meter väster om Östrand. 
Boplatserna är fortfarande belägna i ett landskap 
som erinrar om det ursprungliga genom att Daläl-
ven konserverat en neolitisk vattennivå. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. Kulturlager 0,1-0,15 meter tjockt och 
består av rödaktig sand och morän. Vid upptäck-
ten och avgränsningen omhändertogs 10 skärvor 
med en vikt av 8 gram. Bland de brända benen 
kunde vikaresäl och gädda identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med gran och 
tall och har en undervegetation av gräs och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, streck och linje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 48,5 meter över havet

Anmärkning: Oskadad.

Brusbo, Söderfors socken i Uppland 

Horisont 3 

Mellan stor 1 010 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en terrass i 
en oregelbunden sluttning mot sydost. Söder om 
lokalen finns en dalgång med äldre våtmark och 
en bäck. I nordväst blir terrängen mer höglänt och 
blockigheten tilltar. I detta område finns jättekast. 
Vid en havsnivå ca 45 meter över dagens låg bo-
platsen på en fastlandet vid det västra av de två 
sund som ledde in till Norrängenviken. Boplatsen 
ligger i yttersta delen, där sundet endast var 70 
meter brett. 

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är sandigt och 0,2 
meter tjockt. De fynd som påträffades i lagret är 
keramik, brända ben och slagen sten. Vid upptäck-
ten och avgränsningen omhändertogs 28 skärvor 
med en vikt av 30 gram.

Vegetation: Lokalen är beväxt av granar (barr-
skog) och lövsly med en undervegetation av lägre 
gräs, ris och mossa.

Procent fast gods: 47 %

Dekor: Pinne och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Öst

Område: Dalälven

Figur 6. Vy över boplatsen Brusbo, i förgrunden den 
skogsbilväg som delvis skadat fornlämningen.
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Grupp: DH3:2

DGPS: 44,9 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av såväl 
en äldre järnvägssträckning som en skogsbilväg, 
vändplan/timmerplan med påförda massor och en 
sandtäkt. Fyndmaterial har påträffats i kanten av 
täkten och på ömse sidor av banvallen.

Furubergsudde, Söderfors socken  
i Uppland 

Horisont 2 

Liten 600 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ö i Daläl-
ven. Dess läge bör inte ha genomgått några dras-
tiska förändringar sedan tiden för bosättningen. 
Lokalen ligger fortfarande i direkt anslutning till 
vattnet. Boplatsen ligger i ett inhak, terrassering, 
i en sluttning mot norr. Terrassen är stenfri men 
i de omgivande högläntare parterna är det mycket 
stenigt. I detta område finns flera iögonfallande 
jättekast. Vid en havsnivå 45 meter över dagens 
låg boplatsen vid ett sund mellan två öar vid Dal-
älvens utflöde i Litorinahavet.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 24 skärvor med en vikt av 55 gram 
och en skrapa i kvarts.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med granskog 
och undervegetationen består av gräs. På själva 
boplatsområdet är idag en glänta och granskogen 

växer runtomkring.

Procent fast gods: 16 %

Dekor: Pinne

Lokalisering: Fastland

Orientering: Nordöst

Område: Dalälven

Grupp: DH2:1

DGPS: 45,4 meter över havet

Anmärkning: Platsen har under historisk tid va-
rit använd som båtplats och denna verksamhet har 
säkerligen påverkat lokalen till viss del.

Grimsarbo 2, Söderfors socken i Uppland 

Horisont 3

Liten 900 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en flack del 
av en ås med huvudsakligen nord-sydlig längd-
sträckning, i en sluttning mot sydväst. I norr av-
gränsas lokalen av jättekast. Vid en havsnivå om-
kring 45 meter över dagens var lokalen belägen i 
inre delen av en Norrängenviken belägen 4 kilo-
meter sydost om Dalälvens utflöde i Litorinahavet. 
De närmast belägna lokalerna är Stardalarna och 
Grimsarbo 5. Stardalarna hör till en kronologiskt 
äldre horisont och är belägen ungefär en halv ki-
lometer väster om Grimsarbo 2. Denna är avskild 
från Grimsarbo 2 av ett låglänt område utan spår 
av neolitiska aktiviteter. Vid tiden för bosättning-
en har detta låglänta parti varit en vik. Grimsarbo 
5 är belägen söder om Grimsarbo 2 och är avskild 
av ett område utan spår av neolitiska aktiviteter. 

Figur 7. Vy över boplatsen vid Furubergsudde.

Figur 8. Vy över boplatsen vid Grimsarbo 2.
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Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
0,2 meter tjockt kulturlager med rödaktig sand. Få 
fynd har hittills påträffats. Vid upptäckten och av-
gränsningen omhändertogs 6 skärvor med en vikt 
av 7 gram. 

Vegetation: Boplatsen är bevuxen med sly. Un-
dervegetation av gräs.

Procent fast gods: 85 %

Dekor: Pinne, prick, streck, grid, nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 45,9 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är skuren av en väg i norr 
och i öster avgränsas den av höglänt och blockig 
terräng.

Grimsarbo 5, Söderfors socken i Uppland 
Horisont 3

Liten 610 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot sydväst på en flack del av en ås med huvudsak-
ligen nord-sydlig längdsträckning. Vid en havsnivå 
omkring 45 meter över dagens var lokalen belägen 
i inre delen av Norrängenviken belägen 4 kilo-
meter sydost om Dalälvens utflöde i Litorinaha-
vet. De närmast belägna lokalerna är Stardalarna, 
Grimsarbo 2 och Nionberg 3. Stardalarna hör till 
en kronologiskt äldre horisont och är belägen un-
gefär 0,5 kilometer väster om Grimsarbo 5. Denna 
är avskild från Grimsarbo 5 av ett låglänt område 
utan spår av neolitiska aktiviteter. Vid tiden för 
bosättningen har detta låglänta parti varit en vik. 
Grimsarbo 2 är belägen norr om Grimsarbo 5 och 
är avskild av ett område utan spår av neolitiska 
aktiviteter. Nionberg 3 är belägen 250 meter mot 
söder och är även den avskild av ett område utan 
spår av neolitiska aktiviteter. Båda de sistnämn-
da lokalerna är belägna i samma sluttning som 
Grimsarbo 5. 

Stratigrafi: Torv, humus över ett rödaktigt 
kulturlager. Lagret består av ett sandlager med in-
slag av keramik, brända ben och slagen sten. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 17 
skärvor med en vikt av 12 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med unga björ-
kar och granplantor. undervegetationen består av 
gräs.

Procent fast gods: 91 %

Dekor: Pinne, streck och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 44,2 meter över havet

Anmärkning: Norra delen av lokalen är skuren 
av en väg. Relativt låg fyndfrekvens.

Hjällsjön, Söderfors socken i Uppland 

Horisont 1

Liten 50 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ö i Dal-
älven. Lokalen var sannolikt indragen i Dalälvens 
mynning redan under neolitikum. Boplatsen ligger 
i en sluttning som exponerar mot syd till sydväst. I 
norr och öster blir terrängen mer höglänt stenig. I 
detta område finns även jättekast. Boplatsen ingår 
i en grupp av 5 lokaler belägna inom ett 800x500 
meter stort område. Dalälven har konserverat vat-
tennivån vilket gör att lokalerna kan studeras i 
ett landskap som liknar det neolitiska. Hjällsjön 
är avgränsad från Södra Kvarnön, Lilla Käringön 
och Skiljaren boplatserna av sund och vattendrag. 
Närmsta boplats är Hjällsjön som ligger på andra 
sidan det sund mot vilket Lilla Käringön expone-

Figur 9. Vy mot Hjällsjön från Lilla kärringön i 
söder.
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rar på ett avstånd av 230 meter.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 7 skärvor med en vikt av 8 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen av al och gran 
(unga granplantor). Undervegetation av mossa 
och gräs.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne och tvärsnodd

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH1

DGPS: 54,1 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är oskadad och fyndfrek-
vensen förefaller låg.

Lilla Käringön, Söderfors socken  
i Uppland 

Horisont 1 

Liten 200 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en mindre 
terrass i en sluttning mot sydväst. Jättekast finns i 
norr och sydöst. Boplatsen var vid en havsnivå 54 
meter över dagens lokaliserad till Dalälvens myn-
ning. Boplatsen ingår i en grupp av 5 loakler be-
lägna inom ett 800x500 meter stort område. Dal-

älven har konserverat vattennivån vilket gör att 
lokalerna kan studeras i ett landskap som liknar 
det neolitiska. Lilla Käringön är avgränsad från 
Hjällsjön, Södra Kvarnön, och Skiljaren boplat-
serna av sund och vattendrag. Närmsta boplats är 
Hjällsjön som ligger på andra sidan det sund mot 
vilket Lilla Käringön exponerar på ett avstånd av 
230 meter.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
ca 0,2 meter tjockt rödaktigt kulturlager som inne-
håller neolitisk keramik, slagen sten och brända 
ben. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 43 skärvor med en vikt av 86 gram och en 
skrapa av flinta. Bland de brända benen kunde sik/
lax identifieras.

Vegetation: Boplatsen är bevuxen med lövträd, 
gran och tall. Undervegetationen består av gräs 
och örter.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, stämpel, strecklinje och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydöst

Område: Dalälven

Grupp: DH1

DGPS: 55,1 meter över havet

Anmärkning: Boplatsens södra del är skadad av 
vändplan vid en gångbro. 

Nionberg 1, Söderfors socken i Uppland 
Horisont 2

Liten 230 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot väster på en flack del av en ås med huvudsak-
ligen nord-sydlig längdsträckning. Boplatsen lig-
ger på svagt sluttande terrass. Hela lokalen ligger i 
sandig och stenfri terräng. Under yngre stenålder, 
vid en havsnivå omkring 45 meter över dagens, låg 
boplatsen i inre delen av Norrängenviken. Cirka 
4 kilometer sydost om Dalälvens utflöde i Litori-
nahavet. De närmast belägna lokalerna är Nion-
berg 2, Nionberg 3 och Norrängen 2. Nionberg 2 
är belägen 250 meter söder om Nionberg 1 och är 
avskild av ett område utan spår av neolitiska ak-
tiviteter. Nionberg 3 är belägen ungefär en halv 
kilometer norr om Nionberg 1 och är även den 
avskild av ett område utan spår av neolitiska ak-

Figur 10. Vy över den del av Lilla kärringön där 
boplatsen med detta namn var beläget.
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tiviteter. Det finns även en kronologisk skillnad 
mellan Nionberg 3 och Nionberg 1, sistnämnda 
hör till en äldre horisont. Norrängen 2 är belägen 
400 meter sydväst om Nionberg 1. Lokalerna är 
åtskilda av låglänt terräng som utgjort en vik vid 
tiden för bosättningen.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,1-0,3 meter 
tjockt och består av fin sand utan synlig sten. Fynd 
utgjordes av neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 8 skärvor med en vikt av 6 gram 
och en knacksten. Bland de brända benen kunde 
vikaresäl och gädda identifieras.

Vegetation: På boplatsen växer ung skog (tall, 
björk). Undervegetationen består av gräs. 

Procent fast gods: 100 %

Dekor: - 

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH2:2

DGPS: 49,2 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av en 
skogsbilväg. Vidare går en äldre järnvägsdragning 
endast 30 meter väster om lokalen.

Nionberg 2, Söderfors socken i Uppland 
Horisont 3

Mycket stor 10 220 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en svag slutt-
ning mot väster på en ås med huvudsakligen nord-
sydlig längdsträckning. Hela lokalen ligger i san-
dig och stenfri terräng. Vid en havsnivå omkring 
45 meter över dagens, låg boplatsen i innersta 
delen av den djupa Norrängenviken. De närmast 
belägna lokalerna är Nionberg 1 och Norrängen 
2. Nionberg 1 är belägen 250 meter norr om Ni-
onberg 2 och är avskild av ett område utan spår 
av neolitiska aktiviteter. Norrängen 2 är belägen 
ungefär 250 meter väster om Nionberg 2 och är 
även den avskild av ett låglänt område utan spår 
av neolitiska aktiviteter. Den låglänta terrängen 
har utgjort en vik vid tiden för bosättningen. Det 
finns även en kronologisk skillnad mellan Nion-
berg 2 och Norrängen 2 i det att sistnämnda hör 
till en äldre horisont. 

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är rödaktigt och be-
står av fin sand utan synlig sten. Detta lager är ca 
0,1-0,3 meter tjockt och innehåller neolitisk kera-
mik, slagen sten och brända ben. Vid upptäckten 
och avgränsningen omhändertogs 37 skärvor med 
en vikt av 75 gram och en skrapa.

Vegetation: På boplatsen växer tall och björk. 
Undervegetationen består av mossa, gräs och blå-
bärsris.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 45,3 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av en 
skogsbilväg.

Nionberg 3, Söderfors socken i Uppland 
Horisont 3

Liten 840 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot väster på en flack del av en ås med huvud-
sakligen nord-sydlig längdsträckning. Boplatsen 
ligger på en svagt sluttande terrass. Lokalen är 
sandig och stenfri. Vid en havsnivå omkring 46 
meter över dagens var lokalen belägen i inre de-

Figur 11. Vy över boplatsen Nionberg 1 och den skogs-
bilväg som skadat boplatsen.
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len av Norrängenviken. De närmaste lokalerna är 
Nionberg 1 och Grimsarbo 5. Grimsarbo 5 är belä-
gen 250 meter norr om Nionberg 3 och är avskild 
av ett område utan spår av neolitiska aktiviteter. 
Nionberg 1 är belägen ungefär en halv kilometer 
söder om Nionberg 3 och är avskild av ett område 
utan spår av neolitiska aktiviteter. Det finns även 
en kronologisk skillnad mellan Nionberg 3 och 
Nionberg 1, sistnämnda hör till en äldre horisont. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
brunrött kulturlager om ca 0,2 meters tjocklek. 
Kulturlagret består av sandblandad något myllig 
morän och innehåller neolitisk keramik, slagen 
sten och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen omhändertogs 132 skärvor med en vikt av 
115 gram.

Vegetation: Ung granskog. Undervegetationen 
består av mossa, blåbärsris och lägre örter. Inslag 
av lövträd.

Procent fast gods: 34 %

Dekor: Pinne, kam och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster 

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 46,9 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är förstörd av en skogs-
bilväg i dess västra del.

Nionbergssjön, Söderfors socken  
i Uppland 
Horisont 2

Liten 840 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en flack slutt-
ning mot väster. Boplatsen ligger på en sandig 
terrass som förefaller röjd från sten. Under yngre 
stenålder, vid en havsnivå omkring 49 meter över 
dagens, låg boplatsen i innersta delen av en djup 
vik med nord-sydlig utsträckning. Belägen 4 kilo-
meter sydost om Dalälvens utflöde i Litorinaha-
vet. De närmast belägna lokalerna är Norrängen 
1 och Norrängen 2 Norrängen 1 är belägen 360 
meter norr om Nionbergssjön 1 och är avskild 
av ett område utan spår av neolitiska aktiviteter. 
Norrängen 2 är belägen ungefär en halv kilometer 
nordöst om Nionbergssjön och är även den avskild 

av ett område utan spår av neolitiska aktiviteter. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
brunrött kulturlager om ca 0,2 meters tjocklek. 
Kulturlagret består av sandblandad något myllig 
morän och innehåller neolitisk keramik, slagen 
sten och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen omhändertogs 32 skärvor med en vikt av 
15 gram.

Vegetation: Ung granskog. Undervegetationen 
består av mossa, blåbärsris och lägre örter.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne, kam och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH2:2

DGPS: 49,1 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är till synes oskadad. In-
tressanta strukturer av röjd sten.

Norrängen 1, Söderfors socken i Uppland 

Horisont 2

Stor 6 090 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i flack sluttning 

Figur 12. Vy över lokalen Norrängen 1, lokalen har 
skadats av hyggesavverkning som tillsammans med skogs-
bilvägar utgjorde de enskilt största hotet mot denna typ 
av lokaler. Lokalen är lokaliserad till det låglänta partiet 
centralt i bilden. Platsen har skadats av hyggesberedning, 
en verksamhet som tillsammans med skogsbilvägar utgör 
de enskilt största hoten mot denna typ av lokal. 
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mot söder. Kulturlagret finns huvudsakligen i låg-
länta stenfria svackor, i omgivande mer höglänta 
partierna är det blockigt och fyndfrekvensen lägre. 
Under yngre stenålder vid en havsnivå omkring 47 
meter över dagens, låg boplatsen i innersta delen 
av den djupa Norrängenviken som hade en nord-
sydlig utsträckning. De närmast belägna lokalerna 
är Nionbergssjön och Norrängen 2, Nionbergs-
sjön är belägen 360 meter söder om Norrängen 1 
och är avskild av ett område utan spår av neolitiska 
aktiviteter. Norrängen 2 är belägen närmare 400 
meter öster om Norrängen 1 och är avskild av ett 
låglänt område utan spår av neolitiska aktiviteter. 
Detta område utgjorde en del av Norrängenviken 
vid tiden för bosättningen.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödaktigt kulturlager. Kulturlagrer är ca 0,1-0,3 
meter tjockt och består av fin sand utan synlig 
sten. Lagret innehåller neolitisk keramik, slagen 
sten och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen omhändertogs 65 skärvor med en vikt av 
94 gram och en slipsten. Bland de brända benen 
kunde säl identifieras.

Vegetation: Kalhygge, undervegetation av gräs 
och nyplanterad tall.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, stämpel, streck, linje, grid, 
grundlinje och nagel

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH2:2

DGPS: 47,6 meter över havet

Anmärkning: Lokalen har blivit hyggesberedd.

Norrängen 2, Söderfors socken i Uppland 
Horisont 2

Liten 940 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i flack slutt-
ning mot söder. Lokalen ligger i en svacka omgi-
ven av höglänt mer blockig terräng. I utkanterna 
av boplatsen finns enstaka jättekast. Under yngre 
stenålder, vid en havsnivå omkring 46 meter över 
dagens, låg boplatsen i innersta delen av Norräng-
enviken 4 kilometer sydost om Dalälvens utflöde 
i Litorinahavet. De närmast belägna lokalerna är 

Nionbergssjön, Nionberg 2 och Norrängen 1. Ni-
onbergssjön är belägen en halv kilometer sydväst 
om Norrängen 2 och är avskild av ett område utan 
spår av neolitiska aktiviteter. Nionberg 2 är be-
lägen närmare 200 meter väster om Norrängen 2 
och är avskild av ett låglänt område utan spår av 
neolitiska aktiviteter. Detta område utgjorde in-
nersta delen av viken vid tiden för bosättningen. 
Norrängen 1 är belägen 360 meter väster om Nor-
rängen 2 på andra sidan en vik.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödaktigt kulturlager ca 0,1-0,3 meter tjockt. Kul-
turlagret består av fin sand utan synlig sten och 
innehåller neolitisk keramik, slagen sten och brän-
da ben. Vid upptäckten och avgränsningen om-
händertogs 81 skärvor med en vikt av 246 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med unga björ-
kar och har en undervegetation av gräs och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, streck, linje, grid, grundlinje 
och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Nordöst 

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 46,2 meter över havet

Anmärkning: Fyndområdet är av allt att döma 
relativt litet.

Skiljaren 1, Söderfors socken i Uppland
Horisont 1 

Liten 580 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot söder på en stor (fastlandslik) ö i Dalälven. 
I norr blir terrängen mer höglänt och stenig. I 
detta område finns även jättekast. Lokalen låg un-
der neolitikum i anslutning till Dalälvens utflöde 
i Litorinahavet. Skiljaren 1 exponerar mot söder 
och är fortfarande belägen invid vattnet. Boplat-
sen ingår i en grupp av 5 lokaler belägna inom ett 
800x500 meter stort område. Dalälven har kon-
serverat vattennivån vilket gör att lokalerna kan 
studeras i ett landskap som liknar det neolitiska. 
Skiljaren boplatserna är avgränsade från Södra 
Kvarnön, Lilla Käringön och Hjällsjön av sund 
och vattendrag. Närmsta boplats är Skiljaren 2 och 
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från denna lokal är boplatsen avskild genom ett 
mer höglänt och stenigt parti utan spår av neoli-
tisk verksamhet.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödaktigt kulturlager. Keramik, slagen sten och 
brända ben noterades i det 0,25 meter tjocka kultur-
lagret. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 22 skärvor med en vikt av 40 gram och en 
skrapa. Säl har kunnat identifieras i benmaterialet.

Vegetation: Lokalen är beväxt med fullvuxna 
tallar och i sydligaste delen av al. Undervegetatio-
nen består av gräs och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, streck, linje och tvärsnodd 
Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH1

DGPS: 55,2 meter över havet

Anmärkning: Lågfrekvens av fyndmaterial.

Skiljaren 2, Söderfors socken i Uppland 
Horisont 1 

Liten 70 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot öster. Väster om boplatsen blir terrängen mer 
höglänt och stenig. Lokalen ligger fortfarande vid 
vattnet och i anslutning till vattnet finns jättekast. 
Boplatsen ingår i en grupp av 5 lokaler belägna 
inom ett 800x500 meter stort område. Dalälven 
har konserverat vattennivån vilket gör att loka-
lerna kan studeras i ett landskap som liknar det 
neolitiska. Boplatsen var exponerad mot ett ca 100 
meter brett sund mellan två öar i Dalälven. Skilja-
ren boplatserna är avgränsade från Södra Kvar-
nön, Lilla Käringön och Hjällsjön av sund och vat-
tendrag. Närmsta boplats är Skiljaren 1 och från 
denna lokal är boplatsen avskild genom ett mer 
höglänt och stenigt parti utan spår av neolitisk 
verksamhet.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktig kulturlager. Lagret är sandigt med inslag 
av sten och fynd, ex. keramik, ben och slagen sten. 
Vid upptäckten och avgränsningen omhändertogs 
32 skärvor med en vikt av 43 gram och två flint-
fragment.

Vegetation: Boplatsen är bevuxen av al sly och i 
söder fullvuxna tallar.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH1

DGPS: 55,2 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen ligger mycket vackert 
och är av allt att döma oskadad

Stardalarna, Söderfors socken i Uppland 

Horisont 2

Liten 440 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sandig sluttning mot söder. Loka-
len ligger i en svacka som exponerar mot sydväst 
och är omgärdad av höglänt, storblockig terräng. 
Boplatsområdet är däremot sandigt och fritt från 
stenblock. Vid en havsnivå 47 meter över dagens 
var boplatsen belägen på en ca 0,7x0,3 kilometer 
stor ö i Norrängsviken. Boplatsen exponerade mot 
ett sund mellan fastlandet och ön. 

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av 
ett rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter 
tjockt och består av småkornig/fin, fet sand. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 7 
skärvor med en vikt av 12 gram.

Figur 13. Vy över den svacka dit boplatsen Starda-
larna var lokaliserad.
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Vegetation: Lokalen är bevuxen med nyplante-
rad granskog och har en undervegetation av gräs 
och ormbunkar.

Procent fast gods: 87 %

Dekor: - 

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH2:2

DGPS: 47,5 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är den oskadad.

Södra Kvarnön, Söderfors socken  
i Uppland 

Horisont 1

Liten 480 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ö i Dal-
älven. I en sluttning mot sydöst till öst. I nord-
väst blir terrängen mer höglänt och stenig. I detta 
område finns även jättekast. Under neolitikum 
låg boplatsen i det område där Dalälven flöt ut i 
Litorinahavet. Dalälven har konserverat vattenni-
vån vilket gör att lokalen kan studeras i ett land-
skap som liknar det forntida. Boplatsen exponerar 
mot ett ca 100 meter brett sund mellan två öar i 
Dalälven. Boplatsen ingår i en grupp av 5 lokaler 
belägna inom ett 800x500 meter stort område. 
Hjällsjön är avgränsad från Södra Kvarnön, Lilla 
Käringön och Skiljaren boplatserna av sund och 
vattendrag. Närmsta boplatser är Lilla Käringön 

och Skiljaren 2 som ligger 440 meter åt sydöst res-
pektive nordöst.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 15 skärvor med en vikt av 33 gram 
och en bit flinta.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med gran, tall 
och al. Undervegetationen består av gräs och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, streck och tvärsnodd

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydöst

Område: Dalälven

Grupp: DH1

DGPS: 55,2 meter över havet

Anmärkning: Södra delen av lokalen är skadad 
av en väg och norra delen av ett hus (idag ruin).

Finnmossen 2, Tierp socken i Uppland 

Horisont 3 

Liten 430 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ås i en 
sluttning mot öster. Sluttningen är sandig och 
stenfri. Vid en havsnivå ungefär 44 meter över da-
gens låg lokalen vid ett sund mellan två större öar. 
Lokalen är belägen ca 120 meter sydväst om Finn-
mossen 3. Det är möjligt att det finns en viss krono-
logisk skillnad och att Finnmossen 2 är yngre. De 

Figur 14. Vy över boplatsen vid Södra Kvarnön från 
Dalälven i öster.

Figur 15. Vy över boplatsen Finnmossen 2 från söder.
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har emellertid bedömts höra till samma horisont.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. Boplatsen ligger på mycket fin sand 
och kulturlagret är mellan 0,2-0,4 meter djupt. 
Sanden är ställvis röd och fet med rikligt av fynd-
material. Vid upptäckten och avgränsningen om-
händertogs 4 skärvor med en vikt av 6 gram. Bland 
de brända benen kunde sik/lax identifieras.

Vegetation: Lokalen är beväxt av ung granskog 
och fullvuxna tallar. Undervegetationen består av 
mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: -

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydost

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 43,9 meter över havet

Anmärkning: Lokalen ligger inom militärt 
övningsområde och har ställvis skadats av denna 
verksamhet.

Finnmossen 3, Tierp socken i Uppland 
Horisont 2

Liten 140 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sandig och 
stenfri sluttning mot öster, på en ås med nord-
sydlig utsträckning. I söder finns en markerad 
strandvall (cirka 2 meter hög) som markerar bo-
platsens sydligaste del. Vid en havsnivå 45 meter 
över dagens låg lokalen vid ett sund mellan två 
större öar. Boplatsen är belägen på motsatta sidan 
av samma höjd som Finnmossen 1. Avståndet mel-
lan lokalerna är endast ca 40 meter, trots detta är 
de belägna i olika socknar. Boplatserna är avskilda 
av ett höglänt och stenigt parti. Det finns även en 
kronologisk skillnad mellan lokalerna och Finn-
mossen 3 hör till en äldre horisont.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktig kulturlager med något fet karaktär. Kul-
turlagret är 0,3 meter tjockt och innehåller kera-
mik, brända ben och slagen sten. Vid upptäckten 
och avgränsningen omhändertogs 5 skärvor med 
en vikt av 16 gram.

Vegetation: Växtligheten består av 10-40 årig 
tall och granskog. Undervegetationen består av 

mossa och gräs.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, streck och linje 

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH2:3

DGPS: 49,9 meter över havet

Anmärkning: Skadad av militär verksamhet. 
Grävda gropar och dylikt.

Finnmossen/Rann, Tierp socken  
i Uppland 
Horisont 3

Liten 370 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en terrass i 
en sluttning mot öster på en flackt profilerad ås-
sträckning. Terrassen är något försänkt och täm-
ligen stenfri. I norr och väster är terrängen mer 
höglänt och blockig. Lokalen låg vid en havsnivå 
omkring 45 meter över dagens på en ö i en bred 
vik i östra delen av Marmaskärgården. Lokalen ex-
ponerar mot ett sund i öster. 

Stratigrafi: Fynd, keramik och brända ben fö-
rekommer i ett 0,2 meter tjockt sandlager. Själva 
terrassen består finkornig sand i omgivningarna 
finns något grövre sand med rödaktig färg. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 6 
skärvor med en vikt av 15 gram.

Vegetation: Området är idag en granplantering 
och har en undervegetation av gräs och ormbunkar.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,5 meter över havet

Anmärkning: Oskadad, låg fyndfrekvens?

Grimsarbo 1, Tierp socken i Uppland 
Horisont 3

Stor 7 280 m2



391arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot söder på en ås med huvudsakligen nord-syd-
lig utsträckning. Lämningarna har påträffats på 
en platå i sluttningen. I områdena runt boplatsen 
finns sporadiska jättekast. Vid en havsnivå 45 me-
ter över dagens låg boplatsen i yttersta delen av 
Norrängenviken och exponerade mot en mindre 
vik i södra delen av Dalälvsfjärden.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över 
ett kulturlager om 0,2 meters tjocklek. Kulturla-
gret består av rödaktig sand med rikliga inslag av 
brända ben, slagen sten och keramik. Vid upptäck-
ten och avgränsningen omhändertogs 119 skärvor 
med en vikt av 163 gram.

Vegetation: Boplatsen är bevuxen av fullvuxen 
granskog. Undervegetation består av blåbärsris 
och mossa.

Procent fast gods: 79 %

Dekor: Pinne, prick, stämpel, sicksack och linje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 45,8 meter över havet

Anmärkning: Skadad av en skogsbilväg i norr.

Grimsarbo 3, Tierp socken i Uppland 
Horisont 4

Liten 980 m2

Topografi: Boplatsen är av neolitisk karaktär är 
belägen på en moränbildning i en sluttning mot 
norr. Lokalen ligger på en flack terrass och är om-
gärdad av mer höglänt terräng med jättekast. Vid 
en havsnivå omkring 40 meter över dagens låg bo-
platsen i södra delen av Dalälvsfjärden och expo-
nerade mot denna vida fjärd.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
sandigt rödaktigt kulturlager med fet karaktär 
och inslag av grus. Kulturlager är ca 0,1-0,2 me-
ter tjockt och innehåller keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid avgränsningen omhändertogs 46 
skärvor med en vikt av 88 gram. 

Vegetation: Lokalen är bevuxen med stora gra-
nar. Undervegetationen består av mossa och in-
slag av gräs. Norr om boplatsen finns ett hygge.

Procent fast gods: 96 %

Dekor: Pinne, kam och prick

Lokalisering: Fastland

Orientering: Norr

Område: Dalälven

Grupp: DH4:1

DGPS: 40,9 meter över havet

Anmärkning: Relativt låg fyndfrekvens. Loka-
len förefaller oskadad.

Grimsarbovägen (Krysset), Tierp socken i 
Uppland 

Horisont 3

Liten 750 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ås i en 
svag sluttning mot väster. Boplatsen är relativt 
flack, stenfri och sandig. I omgivningen finns någ-
ra jättekast. Vid en havsnivå ca 46 meter över da-
gens låg boplatsen i södra delen av Dalälvsfjärden. 
Under bosättningstiden exponerade lokalen mot 
fjärden. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord följt 
av ett ca 0,2 meter tjockt kulturlager. Lagret be-
står av fin sand med emellanåt en rödaktig ton 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 217 skärvor med en vikt av 579 
gram. Bland de brända benen kunde vikaresäl och 
gädda identifieras.

Figur 16. Vy över boplatesen Grimsarbovägen (Krys-
set) i samband med upptäckten markerat i vägskorsning-
en är fyndplatsen för hänget (fig. 25).
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Vegetation: Vegetationen består av tallhed. Un-
dervegetationen består av mossa och blåbärsris.

Procent fast gods: 98 %

Dekor: Pinne, prick, streck och linje

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 46,0 meter över havet

Anmärkning: Lokalen har skadats av vägbygg-
nation. Skuren av gamla Grimsarbovägen och på-
fart till den nya vägen.

Högmossen, Tierp socken i Uppland 
Horisont 3

Mellan stor 2 400 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ås med 
nordsydlig längdsträckning i en sluttning mot ös-
ter. I norr avgränsas boplatsen av en hel grupp av 
jättekast (nästan på rad). Vid en havsnivå 46 me-
ter över dagens var boplatsen belägen på fastlan-
det på östra sidan av en långsträckt halvö. Lokalen 
exponerade vid denna tid mot samma breda vik 
som Finnmossen/Rann och Gullrudde 4 var loka-
liserade till. Dessa boplatser ligger 1,3 respektive 
3,4 kilometer öster om Högmossen.

Stratigrafi: Kulturlagret är 0,2 meter tjockt 
och består av rödaktig lite fet grusig sand och mo-
rän. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 35 skärvor med en vikt av 57 gram och en 
bit flinta.

Vegetation: Boplatsen är bevuxen av stor skog 
öster om vägen och sly och ungskog väster om vä-
gen.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, furchenstich, streck och nagel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,8 meter över havet

Anmärkning: Se kap.1.

Högmossen 2, Tierp socken i Uppland 
Horisont 3

Mellan liten 200 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ås med 
nordsydlig längdsträckning i en sluttning mot öster. 
I norr avgränsas boplatsen av ett jättekast. Vid en 
havsnivå 46 meter över dagens var boplatsen belägen 
på fastlandet på östra sidan av en långsträckt halvö. 
Högmossen ligger 570 meter söder om Högmossen 
2. Lokalen exponerade vid denna tid mot samma 
breda vik som Finnmossen/Rann och Gullrudde 4 
var lokaliserade till. Dessa boplatser ligger 1,3 res-
pektive 3,4 kilometer öster om Högmossen 2.

Stratigrafi: Kulturlagret är 0,2 meter tjockt och 
består av rödaktig lite fet grusig sand och morän. 

Vegetation: Boplatsen är bevuxen av stor skog.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: 

Lokalisering: Fastland

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 46,1 meter över havet

Anmärkning: Lokalen upptäcktes vid invente-
ring inför nya E4:an (Björck & Guinard 2003). En 
förundersökning utfördes 2003 (Nilsson 2004).

Marsjön, Tierp socken i Uppland 
Horisont 2 

Mellan 2000 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i sluttning mot 
sydväst, ca 50 meter över havet. Lokalen är be-
lägen på en sandig platå. Stenigare terräng finns 
främst norr om boplatsen. Lokalen låg vid tiden 
för bosättningen vid den stora fjärd som fanns väs-
ter om Torslunda komplexet.

Stratigrafi: Torv följt av blekjord över ett kul-
turlager av rödaktig sand, ca 0,2 meter djupt. I kul-
turlagret påträffades keramik, brända ben och sten.

Vegetation: Området är bevuxet med tall och 
lövsly, samt har en undervegetationen av gräs.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: - 

Lokalisering: Ö 
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Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: Dalälven 

DGPS: 50 meter över havet

Anmärkning: I norr är lokalen skadad av en väg.

Myrbyn (Spåret), Tierp socken i Uppland 
Horisont 4 

Liten 360 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ås med 
nord-sydlig utsträckning i en mycket flack sandig 
sluttning mot väster. Boplatsen är belägen på en 
horisontell terrass med sydlig exponering och ”jät-
tekast” finns i omgivningarna. Vid en havsnivå 42 
meter över dagens låg lokalen i yttre delen av Dal-
älvsfjärden, cirka 4 kilometer från älvens samtida 
utflöde i Litorinahavet. Lokalen är avgränsad från 
den närbelägna lokalen Myrbyn 1 av en flack fynd-
tom yta. Myrbyn (Spåret) hör också till en yngre 
horisont (4) än denna.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord följt av 
ett sandigt, rödaktigt kulturlager som är ca 0,1-0,3 
meter djupt. I kulturlagret påträffades rikligt med 
ben och en del keramik. Vid upptäckten och av-
gränsningen omhändertogs 33 skärvor med en 
vikt av 62 gram.

Vegetation: Området är bevuxet med unga 
björkar och granar, samt har en undervegetation 
av frodigt gräs och mossa.

Procent fast gods: 11 %

Dekor: Pinne, kam och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH4:1

DGPS: 42,6 meter över havet

Anmärkning: Lokalen har skurits av järnvägen i 
väster. Intressanta topografiska formationer finns 
i anslutning till fynden. Bland annat en vallan-
läggning i rektangel 3,5X2 meter stor och maxi-
malt 0,3 meter hög. Låg fyndfrekvens.

Myrbyn 1, Tierp socken i Uppland 
Horisont 3 

Mellan stor 2 760 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en nord-
sydlig ås i en mycket flack sandig sluttning mot 
väster. På en sandig terrass och i omgivningen 
finns ”jättekast”. Denna typ av stenblock finns 
främst norr om lokalen. Vid en havsnivå 44 meter 
över dagens låg bosättningen vid den stora fjärd 
där Dalälven rann ut i Litorinahavet. Lokalen lig-
ger dock vid denna tid i yttre delen av fjärden cirka 
4 kilometer från Dalälvens mynning. Lokalen är 
avgränsad från de närbelägna lokalerna Myrbyn 
(Spåret) och Myrbyn 2 av flacka fyndtomma ytor. 
Myrbyn (Spåret) hör också till en yngre horisont 
(4) än de andra lokalerna.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord följt av 
ett rödaktigt sandigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 
meter djupt och innehåller keramik, brända ben 
och sten. Vid upptäckten och avgränsningen om-
händertogs 213 skärvor med en vikt av 324 gram.

Vegetation: Området är bevuxet med tall och 
lövsly, samt har en undervegetationen av gräs.

Procent fast gods: 9 %

Dekor: Pinne, kam, prick, rörben, snöre och 
streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 44,4 meter över havet

Anmärkning: I väster är lokalen skadad av en 
järnväg och centralt på boplatsen ligger ett hus.

Myrbyn 2, Tierp socken i Uppland 
Horisont 3 

Liten 110 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i sandig knappt 
synlig sluttning mot väster, d.v.s. i ett mycket 
flackt område. På en sandig platå och i omgiv-
ningen finns sporadiska ”jättekast”. Denna typ av 
stenblock finns främst norr om boplatsen. Vid en 
havsnivå närmare 45 meter över dagens var bosätt-
ningen belägen vid den stora fjärd där Dalälven 
rann ut i Litorinahavet. Lokalen låg i yttre delen 
av fjärden cirka 4 kilometer från Dalälvens myn-
ning. Boplatsen är avgränsad från den närbelägna 
lokalen Myrbyn 1 av en flack fyndtom yta. 
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Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
ca 0,2 meter djupt kulturlager av rödaktig sand. I 
kulturlagret påträffades keramik, brända ben och 
bearbetad sten. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 23 skärvor med en vikt av 26 gram 
och en slipsten.

Vegetation: Området är bevuxet med tall och 
lövsly samt har en undervegetationen av gräs.

Procent fast gods: 15 %

Dekor: Pinne, kam, streck, grid, linje, grundlinje 
och gran

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av järnväg, 
skogsbilväg och av en källare.

Rudsjön, Tierp socken i Uppland 
Horisont 2

Liten 90 m2

Topografi: Lokalen är belägen på en nord-syd-
lig åssträckning i en sluttning mot öster. I den mer 
höglänta terrängen väster tilltar mängden sten. I 
detta område finns stora stenblock. Vid en havs-
nivå 49 meter över dagens låg boplatsen på nord-
ligaste delen av en långsträckt ö (12 kilometer). 
Lokalen är lokaliserad till ett område beläget ca 8 
kilometer från Dalälvens utflöde i Litorinahavet. 
Och ligger inre delen av en liten fjärd som fanns 
väster om Mehedeby vid denna tid. Boplatsen 
Rudsjövallen 1 är belägen norr om Rudsjön. Bo-
platserna är avgränsade genom ett mellanliggande 
område utan spår av neolitisk verksamhet. 

Stratigrafi: Under torv, humus och blekjord 
vidtog ett 0,2 meter tjockt lager sand (väldigt lite 
sten). Fynden utgjordes av enbart av keramik. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 61 
skärvor med en vikt av 143 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med fullvuxen 
granskog. Undervegetationen består av mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, sicksack, streck och våglinje

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydost

Område: Dalälven

Grupp: DH2:3

DGPS: 49,3 meter över havet

Anmärkning: Boplats? Koncentration av kera-
mik inom ett mycket begränsat område. Någon 
typ av aktivitetsområde?. Söder om fyndplatsen 
finns en stor grustäkt och eventuellt kan fyndplat-
sen utgöra en del av en förstörd lokal.

Rudsjövallen 1, Tierp socken i Uppland 
Horisont 3

Mellan stor 1200 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot öster på en ås med nord-sydlig utsträckning. 
Mot väster i mer höglänt terräng tilltar mängden 
sten. I detta område finns även en del stora sten-
block. Vid en havsnivå 46 meter över dagens låg 
boplatsen på nordligaste delen av en långsträckt 
ö (12 kilometer). Boplatsen var lokaliserad till 
ett område beläget ca 8 kilometer från Dalälvens 
utflöde i Litorinahavet. Lokalen låg inre delen av 
en liten fjärd som fanns väster om Mehedeby vid 
denna tid. Boplatsen Rudsjön är belägen söder och 
Rudsjövallen 2,1 km nordväst om Rudsjövallen 1. 
Boplatserna är avgränsade genom mellanliggande 
områden utan spår av neolitisk verksamhet. När 
det gäller Rudsjövallen 2 finns även en kronolo-
gisk skillnad i det att denna hör till ett yngre skede 
än de övriga.

Stratigrafi: Under torv, humus och blekjord 
vidtog ett 0,2 meter tjockt lager med fet rödaktig 
sand som innehåller rikligt med fynd. Fynden ut-
görs av keramik, brända ben och slagen sten. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 26 
skärvor med en vikt av 31 gram. Bland de brända 
benen kunde vikaresäl och gädda identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med sly och 
fullvuxen granskog. Undervegetationen består av 
gräs, blåbärsris och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3
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DGPS: 46,1 meter över havet

Anmärkning: I öster är lokalen skadad av en 
skogsbilväg. Utöver detta förefaller den vara oska-
dad.

Rudsjövallen 2, Tierp socken i Uppland 
Horisont 3

Mellan stor 820 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en ås med 
nord-sydlig utsträckning i en relativt flack och 
stenfri sluttning med väl utbildade strandvallar 
mot öster. Vid en havsnivå 44 meter över dagens 
låg boplatsen på nordligaste delen av en långsträckt 
ö (12 kilometer). Boplatsen var lokaliserad till ett 
område beläget ca 8 kilometer från Dalälvens ut-
flöde i Litorinahavet. Lokalen låg i inre delen av 
den lilla fjärd som fanns väster om Mehedeby vid 
denna tid. Rudsjövallen 1 är belägen 160 meter 
sydöst om Rudsjövallen 2 och boplatserna är av-
gränsade av mellanliggande områden utan spår av 
neolitisk verksamhet. När det gäller Rudsjövallen 
1 finns även en kronologisk skillnad i det att denna 
hör till ett äldre skede än Rudsjövallen 2.

Stratigrafi: Under torv, humus och blekjord 
vidtog ett 0,2 meter tjockt lager med rödaktig 
sand som innehåller rikligt med fynd. Fynden ut-
gjordes av keramik, brända ben och slagen sten. 
Vid upptäckten och avgränsningen omhändertogs 
20 skärvor med en vikt av 70 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med fullvuxen 
granskog. Undervegetationen består av gräs, orm-
bunkar och örter.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, kam, prick, streck, linje och grid

Lokalisering: Fastland

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: I öster är lokalen skadad av en 
skogsbilväg. Den del av boplatsen som legat direkt 
i strandbrinken är därför förstörd. Utöver detta är 
lokalen oskadad.

Gullrudde 1, Tolfta socken i Uppland 

Horisont 4 

Mellan stor 4 510 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot syd till sydväst. Inom 
området med boplatslämningar varierar mängden 
sten, vissa delar förefaller röjda och andra inte. Bo-
platsen låg huvudsakligen på en terrass nedanför 
en moränhöjd lämningarna fortsätter även delvis 
upp på höjden ner till våtmarken i söder. I sydväst 
vidtar våtmarksområden. Större stenblock före-
kommer i boplatsens utkanter. Vid en havsnivå 
ca 41 meter över nuvarande har boplatsen legat i 
ytterskärgården uppemot 10 kilometer från Dal-
älvens utflöde i Litorinahavet. Närmaste boplats 
är Gullrudde 3 belägen ca 200 meter sydväst om 
Gullrudde 1. Boplatserna är åtskilda av ett låglänt 
område utan spår av neolitiska aktiviteter. Vid ti-
den för bosättningen utgjorde detta låglänta om-
råde en vik.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
brunrött kulturlager med jordig karaktär. Kultur-
lagret är ca 0,2 meter tjockt och innehåller neo-
litisk keramik, slagen sten och brända ben. Detta 
lager följdes av morängrus. Vid upptäckten och 
avgränsningen omhändertogs 227 skärvor med en 
vikt av 438 gram och en bit flinta och en slipsten.

Vegetation: Granplantering i väster och aspar i 
öster. Undervegetation består av gräs, ormbunkar 
och mossa.

Procent fast gods: 8 %

Figur 17. Vy över ett parti av boplatsen Gullrudde 1 
som var mindre skogsbeklätt.
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Dekor: Pinne, kam, prick och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 41,6 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har inte skadats. Tyd-
lig terrassering noterades i väster.

Gullrudde 2, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 3 

Mellan stor 1 110 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en mo-
ränbildning i en sluttning mot söder. På en liten 
svacka i sluttningen. I norr, väster och öster är 
lokalen omgiven av mer höglänt, blockig terräng. 
Omkring boplatsen förekommer jättekast. Vid en 
havsnivå ca 44 meter över nuvarande låg boplat-
sen i ytterskärgården uppemot 10 kilometer från 
Dalälvens utflöde i Litorinahavet. Ett höglänt och 
blockigt och fyndtomt parti skiljer boplatsen från 
den närbelägna Gullrudde 4. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord följt av 
ett kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt, röd-
aktigt och innehåller gropkeramik, brända ben och 
slagen sten. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 21 skärvor med en vikt av 20 gram.

Vegetation: På lokalen växer gammal granskog 
och undervegetationen består av gräs och mossa.

Procent fast gods: 21 %

Dekor: Pinne, prick och stämpel

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 44,6 meter över havet

Anmärkning: Oskadad.

Gullrudde 3, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 4 

Mellan stor 1 380 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot söder. På en stenfri 

svacka medan den omgivande terräng är mer hög-
länt och blockig. I närområdet till boplatsen finns 
även större stenblock. Vid en havsnivå ca 41 meter 
över nuvarande var lokalen belägen i ytterskärgår-
den uppemot 10 kilometer från Dalälvens utflöde 
i Litorinahavet. Närmaste boplats är Gullrudde 
1 belägen ca 200 meter nordöst om Gullrudde 3. 
Boplatserna är åtskilda av ett låglänt område utan 
spår av neolitiska aktiviteter. Vid tiden för bosätt-
ningen utgjorde detta låglänta område en vik.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord följt av ett 
brunrött kulturlager med jordig karaktär. Kulturla-
gret är 0,2 meter tjockt och innehåller neolitisk ke-
ramik, slagen sten och brända ben. Vid upptäckten 
och avgränsningen omhändertogs 22 skärvor med 
en vikt av 43 gram och en kniv i flinta. Bland de 
brända benen kunde grönlandsäl identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen av tall och 
granplantor. Undervegetationen består av gräs, 
ormbunkar och lägre örtvegetation.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Kam

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydost

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 41,1 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av hygges-
beredning. Fynd ligger exponerade i skador från 
hyggesberedningen.

Gullrudde 4, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 3

Liten 960 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en mo-
ränbildning i en svacka i en sluttning mot söder. 
Svackan är stenfri, sannolikt stenröjd. I omgivan-
de mer höglänta partier är det rikligt med sten och 
stora. Vid en havsnivå ca 45 meter över nuvarande 
har boplatsen legat i ytterskärgården ca 10 kilo-
meter från Dalälvens utflöde i Litorinahavet. Ett 
höglänt och blockigt och fyndtomt parti skiljer 
boplatsen från den närbelägna Gullrudde 3.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord följt av 
ett brunrött kulturlager med jordig karaktär. Kul-
turlagret är 0,2 meter tjockt och innehåller neo-
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litisk keramik, slagen sten och brända ben. Vid 
upptäckten och avgränsningen omhändertogs 22 
skärvor med en vikt av 53 gram.

Vegetation: Frötallar med en undervegetation 
av gräs.

Procent fast gods: 85 %

Dekor: Pinne, kam, prick, streck och nagel 

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:2

DGPS: 45,2 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är störd av en stor mila 
i väster.

Källmyra, Tolfta socken i Uppland 

Horisont 4 

Mellan stor 1 830 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot sydväst. Terrängen är 
blockig, ett intryck som förstärks av att lokalen har 
hyggesberetts. Vid en havsnivå 44 meter över da-
gens var boplatsen belägen på en ö i ytterskärgård 
ungefär 13 kilometer öster om Dalälvens samtida 
utflöde i Litorinahavet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Fynden påträffas vid vändplanen och 

in mot öster. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 120 skärvor med en vikt av 126 
gram och en slipsten.

Vegetation: Lokalen är idag bevuxen av frötal-
lar och har en undervegetation av gräs.

Procent fast gods: 14 %

Dekor: Pinne, kam, prick, streck och nagel

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 44,3 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är mycket förstörd av 
en skogsbilväg och av en relativt nybyggd vänd-
plan. Lokalen har också blivit hyggesberedd. San-
nolikt återstår endast en mindre del av lokalen hu-
vudsakligen norr om vändplanen.

Rafsäng, Tolfta socken i Uppland 

Horisont 4

Liten 560 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot sydväst. På en relativt 
stenfri svacka. I den omgivande mer höglänta ter-
rängen är det mer blockigt. Det finns även enstaka 
större stenblock i detta område. Vid en havsnivå 
ca 40 meter över nuvarande låg boplatsen i ytter-
skärgården ca 8 kilometer från den samtida Dal-
älvmynningen. Lokalen låg vid denna tid på den 
sydvästra delen av en 600 meter lång ö. 

Figur 18. Vy från väster över boplatsen Källmyra, loka-
len ligger inom ett område som delvis hade hyggesberetts.

Figur 19. Vy över boplatesen Rafsäng från sydväst.
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Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 24 skärvor med en vikt av 92 gram.

Vegetation: Vegetationen består av gräs och 
lägre örtväxter samt granplantor.

Procent fast gods: 5 %

Dekor: Pinne, prick, sicksack och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 40,1 meter över havet

Anmärkning: Möjligen påverkad av hyggesbe-
redning.

Rocknö 1, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 4

Liten 600 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot söder. I en skålad för-
sänkning. Kulturlager fortsätter i ett smalt stråk 
mot öster utanför försänkningen. I söder exponerar 
boplatsen ut mot en våtmark. Området där fynden 
framkommit är tämligen stenig, möjligen accentu-
eras detta intryck genom att området hyggesberetts. 
Norr om lokalen tilltar stenen. Vid en havsnivå 41 
meter över dagens har boplatsen legat i inre delen 
av en bukt. Boplatsen är avskild från Rocknö 2 av 
ett ca 140 meter brett område utan spår av neolitis-
ka aktiviteter. Vid tiden för bosättningen utgjorde 
detta område en vik i Litorinahavet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. Lagret är rödaktigt, ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, skiffer, sandsten, 
slagen sten och brända ben. Vid upptäckten och 
avgränsningen omhändertogs 43 skärvor med en 
vikt av 67 gram.

Vegetation: Tallplantor med en undervegeta-
tion av gräs och örter.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne, kam, prick, stämpel och vargtand

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 41,0 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är skadad av hygges-
beredning. Upptäckt av UV-Uppsala 1994 (Aspe-
borg m.fl. 1995: 47).

Rocknö 2, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 4 

Liten 600 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en mindre svacka i en sluttning mot sö-
der. Området där fynden framkommit är tämligen 
stenig, vilket kan bero på att boplatsen hyggesbe-
retts. Norr om lokalen tilltar blockigheten. Vid en 
havsnivå 40 meter över dagens har boplatsen legat 
i inre delen av en bukt. Boplatsen är avskild från 
Rocknö 1av ett ca 140 meter brett område utan 
spår av neolitiska aktiviteter. Vid tiden för bosätt-
ningen utgjorde detta område en vik i Litorinaha-
vet. Boplatsen Rocknö 3 är belägen ca 130 meter 
sydväst om Rocknö 2 och är avskild av ett höglänt 
stenigt område utan spår av neolitiska aktiviteter.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
ca 0,2 meter tjockt rödaktigt kulturlager som inne-
håller neolitisk keramik, slagen sten och brända 
ben. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 6 skärvor med en vikt av 19 gram.

vegetation: Enstaka små tallar med en underve-
getation av gräs.

Procent fast gods: 25 %

Dekor: Pinne, kam och prickar

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 40,0 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har blivit skadad av 
hyggesberedning. Upptäckt av UV-Uppsala 1994 
(Aspeborg m.fl. 1995: 47).

Rocknö 3, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 4 

Liten 600 m2 
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Topografi: Boplatsen är belägen på en smal 
terrass nedanför en sluttning mot söder. Är expo-
nerar mot en våtmark i syd till sydost. Norr om 
lokalen tilltar blockigheten. Vid en havsnivå 40 
meter över dagens har boplatsen legat i inre delen 
av en bukt. Boplatsen Rocknö 2 är belägen ca 130 
meter nordöst om Rocknö 3 och är avskild av ett 
höglänt stenigt område utan spår av neolitiska ak-
tiviteter. Lokalerna anslöt till olika mindre vikar 
längs sluttningen.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, skiffer, slagen 
sten och brända ben. Vid avgränsningen omhän-
dertogs 45 skärvor med en vikt av 162 gram och 
en slipsten.

Vegetation: Gles granskog med en undervege-
tation av gräs och mossa.

Procent fast gods: 24 %

Dekor: Pinne, kam, streck och stämpel

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 41,0 meter över havet

Anmärkning: Stenröjda ytor, 3-4 meter i diame-
ter noterades vid besiktningen. Upptäckt av UV-
Uppsala 1994 (Aspeborg m.fl. 1995: 47).

Sörboda 1, Tolfta socken i Uppland 

Horisont 4 

Mellan stor 1 250 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en svacka i en sluttning mot söder. Ter-
rängen kring lokalen är mer höglänt och mycket 
stenbemängd. Det finns sporadiska större sten-
block i boplatsens utkanter. Mot norr steg ter-
rängen upp till 45 meter och gav den valda platsen 
lä. Vid en kustlinje belägen närmare 40 meter över 
nuvarande låg boplatsen på en liten ö i utpräglad 
ytterskärgård. Boplatsen Sörboda 2 är belägen 150 
meter väster om Sörboda 1. Boplatserna är åtskilda 
av ett 150 meter brett stenigt område utan tecken 
på neolitisk aktivitet.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 24 skärvor med en vikt av 24 gram 
och två bitar flinta.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med tät gran-
skog och har en undervegetation av mossa.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne, kam och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 38,4 meter över havet

Anmärkning: Inga synliga skador.

Sörboda 2, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 4 

Mellan stor 1 960 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot sydväst. Väster om 
lokalen är det åkermark. Terrängen är påtagligt 
blockig i de högläntare partierna runt boplatspla-
tån. Vid en kustlinje belägen närmare 40 meter 
över nuvarande låg boplatsen på en liten ö i ut-
präglad ytterskärgård. Boplatsen Sörboda 1 är be-
lägen 150 meter öster om Sörboda 2. Boplatserna 
är åtskilda av ett 150 meter brett stenigt område 
utan tecken på neolitisk aktivitet. Boplatsen Sör-
boda 3 är belägen 450 meter väster om Sörboda 
2 och är avgränsad från denna av ett låglänt parti 

Figur 20. Vy mot boplatsen Sörboda 1, lokalen ligger i 
skogen till höger i bilden.
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utan tecken på neolitisk aktivitet. Vid tiden för 
bosättningen utgjorde detta låglänta parti ett sund 
mellan två större öar i skärgården.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödgult kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 68 skärvor med en vikt av 59 gram, 
en bit flinta och en knacksten.

Vegetation: Snårig granskog med enstaka löv-
träd och undervegetation av mossa och gräs.

Procent fast gods: 20 %

Dekor: Pinne, prick, kam, stämpel, rörben och 
snöre

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 38,5 meter över havet

Anmärkning: Inga synliga skador.

Sörboda 3, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 4

Liten 420 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en svacka i en sluttning mot sydväst. 
Lokalen är sandig och stenfri. Runtomkring är 
terrängen höglänt och mer stenig. Det finns spo-
radiska större stenblock i boplatsens utkanter mot 
väster och öster. Mot nordöst steg terrängen upp 
till 45 meter och gav platsen lä. Vid en kustlinje 
belägen ca 40 meter över nuvarande låg boplatsen 
på en liten ö i utpräglad ytterskärgård. Boplatsen 
Sörboda 2 är belägen 450 meter öster om Sörboda 
3 och är avgränsad från denna av ett låglänt parti 
utan tecken på neolitisk aktivitet. Vid tiden för 
bosättningen utgjorde detta låglänta parti ett sund 
mellan två större öar i skärgården. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 29 skärvor med en vikt av 47 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med tall och 
gran och har en undervegetation av gräs.

Procent fast gods: 29 %

Dekor: Pinne, kam, prick, sicksack, furchenstich 
och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 40,9 meter över havet

Anmärkning: Inga synliga skador.

Untramossen, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 2 

Liten 810 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot syd till sydväst. I syd-
väst vidtar våtmarksområden. Större stenblock fö-
rekommer i boplatsens utkanter. Vid en havsnivå 
ca 50 meter över nuvarande har boplatsen legat på 
en ö i innerskärgården vid Dalälvens utflöde i Li-
torinahavet. Närmaste boplats är Marsjön belägen 
ca 2,7 kilometer söder om Untramossen. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager med sandig karaktär. Kulturlagret är 
ca 0,2 meter tjockt och innehåller neolitisk kera-
mik, slagen sten och brända ben. Detta lager följ-
des av morängrus. 

Vegetation: Tallskog och en undervegetation 
med främst mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: -

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH2:2

DGPS: 50 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har inte skadats. 

Vallskogabäcken (Rocknö 4), Tolfta 
socken i Uppland 
Horisont 4

Liten 610 m2

Topografi: Boplatsen är av neolitisk karaktär 
är belägen på sydspetsen av en moränudde. Lo-



401arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6

kalen ligger i en moränsluttning mot söder, som 
delvis är blockrik. Norr om lokalen, högre upp i 
backen blir det storblockigt. Vid en havsnivå 40 
meter över dagens låg lokalen på yttre delen av en 
udde. Udden går ut i en väl skyddad fjärd rik på 
öar belägen 10 kilometer från Dalälvens utflöde i 
Litorinahavet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen om-
händertogs 107 skärvor med en vikt av 212 gram.

Vegetation: Kalhygge med en undervegetation 
av örter och gräs.

Procent fast gods: 22 %

Dekor: Pinne, kam och prick

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 40,0 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av mark-
beredning. Upptäckt av UV-Uppsala 1994 (Aspe-
borg m.fl. 1995: 47).

Östanås 1, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 3

Liten 100 m2

Topografi: Boplats av neolitisk karaktär är belä-
gen på sydspetsen av en moränudde. Lokalen lig-
ger i en sluttning mot söder, som delvis är block-
rik. Norr om lokalen, högre upp i backen blir det 
mer storblockigt. Vid en havsnivå 45 meter över 
dagens låg lokalen på södra delen av en ö. Ön låg i 
en väl skyddad fjärd rik på öar belägen 10 kilome-
ter från Dalälvens utflöde i Litorinahavet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 7 skärvor med en vikt av 12 gram.

Vegetation: Kalhygge med en undervegetation 
av örter och gräs.

Procent fast gods: 79 %

Dekor: -

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,0 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av mark-
beredning. Upptäckt år 2002 (Björck & Guinard 
2003).

Östanås 2, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 3

Liten 100 m2

Topografi: Boplats av neolitisk karaktär belä-
gen ca 200 meter norr om Östanås 1. Boplatsen 
är belägen centralt på en avlång morän kulle i en 
sluttning mot sydväst. Sluttningen är delvis block-
rik. Omkring lokalen är det mer storblockigt. Vid 
en havsnivå 45 meter över dagens låg lokalen på 
södra delen av en ö. Ön låg i en väl skyddad fjärd 
rik på öar belägen 10 kilometer från Dalälvens ut-
flöde i Litorinahavet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 3 skärvor med en vikt av 6 gram.

Vegetation: Kalhygge med en undervegetation 
av örter och gräs.

Procent fast gods: 82 %

Dekor: Pinne, prick

Lokalisering: Ö

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,0 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av mark-
beredning. Upptäckt år 2002 (Björck & Guinard 
2003).

Östanås 3, Tolfta socken i Uppland 
Horisont 3

Liten 100 m2

Topografi: Boplats av neolitisk karaktär belä-
gen ca 150 meter norr om Östanås 2. Boplatsen 
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är belägen centralt på en avlång morän kulle i en 
sluttning mot väster. Sluttningen är delvis block-
rik. Omkring lokalen är det mer storblockigt. Vid 
en havsnivå 45 meter över dagens låg lokalen på 
södra delen av en ö. Ön låg i en väl skyddad fjärd 
rik på öar belägen 10 kilometer från Dalälvens ut-
flöde i Litorinahavet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 4 skärvor med en vikt av 8 gram.

Vegetation: Kalhygge med en undervegetation 
av örter och gräs.

Procent fast gods: 88 %

Dekor: Pinne, prick

Lokalisering: Ö

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,0 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen har skadats av mark-
beredning. Upptäckt år 2002 (Björck & Guinard 
2003).

Hästbäcken, Västland socken i Uppland 
Horisont 4 

Liten 290 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot sydöst. Boplatsen lig-
ger på en terrass som exponerar mot söder. Norr 
om lokalen tilltar blockigheten. I detta område 
finns även jättekast. Vid en havsnivå 41 meter över 
dagens var Hästbäcken belägen i den absoluta yt-
ter skärgården och exponerar mot öppet hav åt 
norr och öster. Genom att lokalen ligger i en min-
dre vik är den dock lite mer skyddad än vad det 
kan förefalla av beskrivningen.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 28 skärvor som väger 19 gram.

Vegetation: På området växer ung gran och 
björk och undervegetation består av ormbunkar 
och gräs.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne, kam och prick

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydöst

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 41,9 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är oskadad.

Vallatorp 1, Västland socken i Uppland 

Horisont 4 

Mellan stor 1 240 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot sydväst. Mot hög-
läntare terräng i norr tilltar blockigheten. Vid 
en kustlinje belägen ca 41 meter över nuvarande 
låg boplatsen på fastlandet i men i ytterskärgård. 
Boplatsen Vallatorp 2 är belägen 90 meter öster 
om Vallatorp 1. Boplatserna är åtskilda av ett mer 
höglänt stenigt område utan tecken på neolitisk 
aktivitet. Boplatsen Vallatorp 3 är belägen 150 
meter väster om Vallatorp 1och är avgränsad från 
denna av ett låglänt parti utan tecken på neolitisk 
aktivitet. Vid tiden för bosättningen utgjorde det-
ta låglänta parti en vik.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
ca 0,2 meter tjockt rödaktigt kulturlager som inne-
håller neolitisk keramik, slagen sten och brända 
ben. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-

Figur 21. Inmätning och beskrivningsarbete vid 
boplatsen Valltorp 1.
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dertogs 20 skärvor med en vikt av 21 gram och en 
knacksten. Bland de brända benen kunde vikaresäl 
och gädda identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med tall och 
björk. Undervegetationen består av gräs och orm-
bunkar.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Kam

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 41,5 meter över havet

Anmärkning: Lokalens sydligaste del är möjli-
gen skadad av en skogsbilväg.

Vallatorp 2, Västland socken i Uppland 
Horisont 4 

Mellan stor 1 120 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning på en terrass i en sluttning mot sydost. 
Mot högläntare terräng i norr tilltar blockigheten. 
Vid en kustlinje belägen ca 40 meter över nuva-
rande låg boplatsen på fastlandet, men i ytterskär-
gård. Boplatsen Vallatorp 1 är belägen 90 meter 
väster om Vallatorp 2. Boplatserna är åtskilda av 
ett mer höglänt stenigt område utan tecken på 
neolitisk aktivitet. Det föreligger också en krono-
logisk skillnad mellan lokalerna, Vallatorp 1 och 2 
är yngre än Vallatorp 3. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 42 skärvor med en vikt av 52 gram 
och slagen kvarts. Bland de brända benen kunde 
vikaresäl och gädda identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen av gran och 
tall delvis ungskog och undervegetationen består 
av gräs. 

Procent fast gods: 85 %

Dekor: Pinne, kam och streck

Lokalisering: Fastland

Orientering: Sydost

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2

DGPS: 40,3 meter över havet

Anmärkning: Lokalen har skadats av hyggesbe-
redning.

Vallatorp 3, Västland socken i Uppland 
Horisont 3

Mellan stor 2 900 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning på en stenfri terrass i en sluttning mot 
söder. Större stenblock, jättekast, förekommer vid 
boplatsens utkanter i norr. Vid en kustlinje belä-
gen ca 45 meter över nuvarande låg boplatsen på 
en stor ö i ytterskärgård. Boplatsen Vallatorp 1 är 
belägen 150 meter öster om Vallatorp 3 och är av-
gränsad från denna av ett låglänt parti utan tecken 
på neolitisk aktivitet. Vid tiden för bosättningen 
utgjorde detta låglänta parti en vik. Boplatsen Val-
latorp 4 är belägen 80 meter väster om Vallatorp 
3. Lokalerna är åtskilda av en sluttning mot öster, 
utan tecken på neolitisk verksamhet. Det förelig-
ger också en kronologisk skillnad mellan lokaler-
na, Vallatorp 1 och 2 är yngre och Vallatorp 4 är 
äldre än Vallatorp 3. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 56 skärvor med en vikt av 89 gram 
och slagen sten noterades. Bland de brända benen 
kunde vikaresäl och gädda identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med granskog 
och undervegetationen består av gräs. 

Procent fast gods: 26 %

Dekor: pinne, kam, prick, streck, grid

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,1 meter över havet

Anmärkning: Lokalens sydligaste del är möjli-
gen skadad av en skogsbilväg.
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Vallatorp 4,Västland socken i Uppland 
Horisont 2 

Mellan stor 2607 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot sydväst. Boplats ter-
rassen är relativt stenfri men är omgiven av mer 
stenig och höglänt terräng. Större stenblock, jätte-
kast, förekommer vid boplatsens utkanter. Vid en 
kustlinje belägen ca 49 meter över nuvarande låg 
boplatsen på en ö i ytterskärgård. Boplatsen Val-
latorp 4 är belägen 80 meter öster om Vallatorp 
4. Lokalerna är åtskilda av en sluttning mot öster 
utan tecken på neolitisk verksamhet. Det förelig-
ger också en kronologisk skillnad mellan lokaler-
na, Vallatorp 3 är yngre än Vallatorp 4. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 22 skärvor med en vikt av 29 gram 
och slagen sten noterades. Bland de brända benen 
kunde vikaresäl och gädda identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med tall och 
björk. Undervegetationen består av gräs och orm-
bunkar.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: - 

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH2:3

DGPS: 49,1 meter över havet

Anmärkning: Lokalens sydligaste del är möjli-
gen skadad av en skogsbilväg.

Finnmossen 1, Älvkarleby socken  
i Uppland 
Horisont 3 

Mellan stor 4998 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot öster på en ås med nord-sydlig utsträckning. 
Sluttningen är sandig och stenfri. I söder finns en 
markerad strandvall (cirka 2 meter hög). Denna 
markerar sannolikt boplatsens södra del. Boplat-
sen är belägen på andra sidan av den höjd som 

Finnmossen 3 är belägen invid. Vid en havsnivå 45 
meter över dagens låg lokalen vid ett sund mellan 
två öar. Finnmossen 1 är vid denna tid belägen på 
en tämligen liten ö. Avståndet mellan lokalerna är 
endast ca 40 meter men de är trots detta belägna i 
olika socknar. Boplatserna är avskilda av ett hög-
länt och stenigt parti. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 126 skärvor med en vikt av 210 
gram och en knacksten. Bland de brända benen 
kunde vikaresäl och gädda identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med fullvuxen 
tallskog och enstaka ungtallar. Undervegetationen 
består av blåbärsris och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, prick, och streck

Lokalisering: Fastland 

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,5 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är störd av bland annat 
en byggnad för ett elskåp, flera uppgrävda hål och 
kratrar.

Finnmossen 4, Älvkarleby socken  
i Uppland 
Horisont 3 

Mellan stor 1 510 m2

Figur 22. Vy över boplatsen Finnmossen 1 från söder.
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Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot söder till sydväst. Lo-
kalen ligger i ett sandigt område på en terrass, om-
gärdad av stenig terräng. Norr om boplatsen finns 
flera jättekast. I söder finns en markerad strand-
bildning vilken sannolikt markerar boplatsens 
södra del. Vid en havsnivå närmare 45 meter över 
dagens låg boplatsen på en stor ö och exponerade 
mot ett sund mellan ön och fastlandet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över 
ett rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter 
tjockt och innehåller neolitisk keramik, slagen 
sten och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen omhändertogs 131 skärvor med en vikt av 
203 gram och avslag.

Vegetation: På lokalen växer gran och enstaka 
tallar. Undervegetationen består av blåbärsris och 
mossa.

Procent fast gods: 99 %

Dekor: Pinne och kam

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är störd av en skogsbil-
väg som skär boplatsen i nordsydlig riktning. Ös-
ter om vägen ligger en stor mila. Utöver detta är 
lokalen oförstörd.

Finnmossen 5, Älvkarleby socken  
i Uppland 
Horisont 2 

Liten 100 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
bildning i en sluttning mot sydväst. På en sandig 
terrass, i den omgivande mer höglänta terrängen 
tilltar blockigheten. I detta område finns jättekast. 
Vid en havsnivå närmare 45 meter över dagens låg 
lokalen vid ett smalt sund mellan en halvö och en 
ö. Lokalen låg i ytterskärgård ungefär 10 kilome-
ter från Dalälvens utflöde i Litorinahavet.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 

omhändertogs 23 skärvor med en vikt av 63 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen med fullvuxen 
tallskog och har en undervegetationen av örter 
och mossa.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, kam, prick, sicksack, streck och 
linje

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH2:3

DGPS: 44,3 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är helt oskadad.

Fåfängan 1, Älvkarleby socken i Uppland 

Horisont 3 

Mellan stor 1 580 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en flack slutt-
ning mot väster på en ås med nord-sydlig längd-
sträckning. Lokalen är sandig, stenfri och expo-
nerar mot västnordväst. boplatsen har sannolikt 
utnyttjats vid havsnivå ca 45 meter över dagens 
och låg vid denna tid i yttre delen av den stora 
fjärd där Dalälven rann ut i Litorinahavet. Cirka 
8 kilometer från Dalälvens mynning. Fåfängan 2 
är belägen på en liten ö sydväst om Fåfängan 1. 
Boplatserna är avgränsade genom ett låglänt parti 
utan spår av neolitisk verksamhet. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 

Figur 23. Vy över boplatsen Fåfängan 1 från öster.
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brunrött kulturlager om ca 0,2 meters tjocklek. 
Lagret består av sandblandad något myllig morän 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen om-
händertogs 140 skärvor med en vikt av 174 gram. 

Vegetation: Lokalen är bevuxen av halvvuxen 
tallskog. Undervegetationen består av mossa och 
blåbärsris.

Procent fast gods: 5 %

Dekor: Pinne och kam

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,5 meter över havet

Anmärkning: Tämligen oskadad.

Fåfängan 2, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 3 

Mellan stor 1 280 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en flack slutt-
ning mot väster på en ås med nord-sydlig utsträck-
ning. Lokalen är sandig och stenfri. Lokalen har 
sannolikt utnyttjats vid havsnivå ca 45 meter över 
dagens och låg vid denna tid i yttre delen av den 
stora fjärd där Dalälven rann ut i Litorinahavet. 
Boplatsen är lokaliserad till ett område som vid 
denna havsnivå var beläget ca 8 kilometer från 
Dalälvens mynning. Boplatsen Fåfängan 1 är belä-
gen på fastlandet nordöst om Fåfängan 2. Boplat-
serna är avgränsade genom ett låglänt parti utan 
spår av neolitisk verksamhet.

Stratigrafi: Humus, torv och blekjord över ett 
brunrött kulturlager om ca 0,2 meters tjocklek. 
Lagret består av sandblandad morän och innehål-
ler keramik, slagen sten och brända ben. Vid upp-
täckten och avgränsningen omhändertogs 5 skär-
vor med en vikt av 10 gram. 

Vegetation: Tallhed med halvvuxen skog. Un-
dervegetationen består av mossa och blåbärsris.

Procent fast gods: 50 %

Dekor: 

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väst

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,8 meter över havet

Anmärkning: Skuren av en skogsbilväg i väster.

Marmaby 1, Älvkarleby socken i Uppland 

Horisont 3 

Liten 40 m2

Topografi: Lokalen är belägen i en svacka i en 
sluttning mot sydväst på en ås med huvudsakligen 
nord-sydlig utsträckning. Boplatssvackan är fri från 
sten, men är omgiven av mer höglänt, blockig ter-
räng. I detta område finns också jättekast. Vid en 
havsnivå 45 meter över dagens var boplatsen belä-
gen på en ö i yttre delen av den fjärd där Dalälven 
rann ut i Litorinahavet. Boplatsen är avskild från 
Marmaby 2 och 3 av ett låglänt parti som vid tiden 
för bosättningen utgjort ett sund mellan öarna.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen om-
händertogs 24 skärvor med en vikt av 20 gram. Bland 
de brända benen kunde grönlandsäl identifieras.

Vegetation: Lokalen är bevuxen av fullvuxen 
tall- och granskog och undervegetationen består 
av mossa och blåbärsris.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne och kam

Lokalisering: Ö 

Figur 24. Vy över boplatsen Marmaby 1, lokalen är 
belägen i området hitom de större stenblocken.
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Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,1 meter över havet

Anmärkning: Oskadad. 

Marmaby 2, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 3

Mellan stor 1 140 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en svacka i en 
sluttning mot väster på en ås med huvudsakligen 
nord-sydlig utsträckning. Boplatssvackan är omgi-
ven av mer höglänt och blockig terräng mot söder 
och öster. I detta område finns även jättekast. Det 
är detta område som har avskilt lokalen från Mar-
maby 3 som påträffas sydöst om detta höglänta 
och steniga parti. Vid en havsnivå närmare 45 me-
ter över dagens låg boplatsen på en ö i yttre delen 
av den fjärd där Dalälven rann ut i Litorinahavet.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 56 skärvor med en vikt av 46 gram.

Vegetation: Lokalen är bevuxen av granskog och 
har en undervegetation av mossa och blåbärsris.

Procent fast gods: 91 %

Dekor: Pinne och kam

Lokalisering: Ö

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: I sydväst är lokalen skuren av 
järnvägen.

Marmaby 3, Älvkarleby socken i Uppland
Horisont 3 

Mellan stor 2 880 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på ås med hu-
vudsakligen nord-sydlig längdsträckning. Belägen 
i ett stenfritt flackt område i en sluttning mot syd-
väst och är omgiven av mer höglänt terräng i norr, 
öster och väst. Marmaby 2 är belägen nordväst om 

detta höglänta och steniga parti. Vid en havsnivå 
närmare 45 meter över dagens låg Marmaby 3 på 
en ö i yttre delen av den fjärd där Dalälven rann ut 
i Litorinahavet.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 42 skärvor med en vikt av 98 gram 
och en slipsten. 

Vegetation: Boplatsområdet är beväxt med äld-
re granskog.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne och kam

Lokalisering: Öster

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 44,9 meter över havet

Anmärkning: Relativt oförstörd.

Marmaby 4, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 4 

Liten 980 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en svag slutt-
ning mot väster på en ås med huvudsakligen nord-
sydlig utsträckning. Terrängen steg mot öster och 
på de högre belägna delarna av åsen är det mer 
stenigt. Vid en havsnivå ca 40 meter över dagens 
låg boplatsen på en halvö i yttre delen av Dalälvs-
fjärden. Marmaby 4 ligger ca 0,5 kilometer norr 
om de övriga boplatserna kring Marmaby.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över 
ett rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter 
tjockt och innehåller neolitisk keramik, slagen 
sten och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen omhändertogs 59 skärvor med en vikt av 
54 gram och en. 

Vegetation: Boplatsen är bevuxen med ung 
granskog och en del lövträd. Undervegetationen 
består av främst gräs.

Procent fast gods: 80 %

Dekor: -

Lokalisering: Fastland
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Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH4:1

DGPS: 40,1 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är skadad av en större 
väg och en skogsbilväg. Järnvägen går ca 40 me-
ter söder om lokalen och stora markarbeten har 
utförts i området. Fynd förekommer i dikningar 
och dylikt.

Myrbo, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 3 

Mellan 3980 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i en svag slutt-
ning mot väster. Terrängen stiger mot öster och på 
de högre belägna delarna av åsen är det mer stenigt. 
Vid en havsnivå ca 45 meter över dagens låg boplat-
sen på en halvö i yttre delen av Dalälvsfjärden. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter tjockt 
och innehåller neolitisk keramik, slagen sten och 
brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 59 skärvor med en vikt av 54 gram, 
en slipsten och skifferspets. 

Vegetation: Boplatsen är bevuxen med ung 
granskog och en del lövträd. Undervegetationen 
består av främst gräs.

Procent fast gods: 80 %

Dekor: -

Lokalisering: Fastland

Orientering: Väster

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 45,1 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är skadad av en större 
skogsbilväg. Stora markarbeten har utförts i områ-
det och fynd förekommer i dikningar och dylikt.

Rörbacka 1, Älvkarleby socken i Uppland
Horisont 4 

Mellan stor 1 200 m2

Topografi: Boplatsen är av neolitisk karaktär 
belägen på Marmaåsen i en sluttning mot sydsyd-
öst. Lokalen är stenfri. Vid en havsnivå cirka 40 

meter över dagens var lokalen belägen cirka 10 
kilometer från Dalälvens utflöde i Litorinahavet. 
Rörbacka 1 låg vid denna tid på sydligaste delen 
av en långsträckt ö. Lokalen exponerade mot den 
stora Dalälvsfjärden i öster och i väster fanns öp-
pet hav. Rörbacka 1 är avskild från de tre andra lo-
kalerna i Rörbacka av ett mer låglänt område som 
under neolitikum utgjort en vik.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager som bestod av sand och grus. Lagret 
innehåller neolitisk keramik, slagen sten och brän-
da ben. Vid upptäckten och omhändertogs 11 skär-
vor med en vikt av 15 gram. Fynden låg exponerade 
i en rotvälta, en vägskärning och en stig. Bland de 
brända benen kunde grönlandsäl identifieras.

Vegetation: Boplatsen är bevuxen med full-
vuxen tall och sparad lövträd. Undervegetationen 
består av gräs.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne och kam

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:1

DGPS: 40,6 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är i norr störd av ett hus 
och resterande delar av lokalen är störd av ett vi-
kingatida gravfält.

Rörbacka 2, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 4 

Figur 25. Vy över en del av boplatsen Rörbacka 1 från 
sydost.
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Liten 660 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen på Marmaå-
sen i en sluttning mot söder. Lokalen ligger på 
en strandvall och söder om kulturlagret sjunker 
terrängen relativt snabbt 2,5 meter ner till ytterli-
gare en strandvall. Marken är stenig och stenarna 
0,1-0,15 meter stora. Vid en havsnivå cirka 40 me-
ter över dagens var lokalen belägen på sydligaste 
delen av en långsträckt ö. Lokalen exponerade 
mot den stora Dalälvsfjärden i öster och i väster 
fanns det öppet hav. Vid tiden för bosättningen 
var lokalen belägen cirka 10 kilometer från Daläl-
vens utflöde i Litorinahavet. Rörbacka 2 är avskild 
från Rörbacka 3 och 4 av områden utan tecken på 
neolitisk aktivitet. Gentemot båda dessa lokaler 
föreligger även en kronologisk skillnad i det att 
både Rörbacka 3 och 4 hör till en äldre horisont.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över 
ett kulturlager som innehåller neolitisk keramik, 
slagen sten och brända ben. Vid upptäckten och 
avgränsningen omhändertogs 22 skärvor med en 
vikt av 8 gram. 

Vegetation: Lokalen är bevuxen med fullvuxna 
tallar. Undervegetationen består av mossa och 
blåbärsris.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Kam

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH4:1

DGPS: 41,0 meter över havet

Anmärkning: Genom boplatsen går ett elljus-
spår.

Rörbacka 3. Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 3 

Liten 280 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på Marmaåsen 
i en sluttning mot söder. Boplatsområdet är sten-
fritt, tämligen flackt och sandigt. Vid en havsnivå 
cirka 43 meter över dagens var lokalen belägen på 
sydligaste delen av en långsträckt ö. Lokalen expo-
nerade vid denna tid mot den stora Dalälvsfjärden 
i öster och i väster. Vid tiden för bosättningen var 
lokalen belägen cirka 10 kilometer från Dalälvens 

utflöde i Litorinahavet. Rörbacka 3 är avskild från 
Rörbacka 2 och 4 av områden utan tecken på neo-
litisk aktivitet. Gentemot Rörbacka 2 föreligger 
även en kronologisk skillnad i det att Rörbacka 3 
hör till en äldre horisont.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. Lagret hade en varierande karaktär 
från sand till grus och innehåller neolitisk kera-
mik, slagen sten och brända ben. Vid upptäckten 
och avgränsningen omhändertogs 17 skärvor med 
en vikt av 24 gram.

Vegetation: Området är beväxt med ung tall-
skog. Undervegetationen på boplatsen består av 
huvudsakligen mossa.

Procent fast gods: 55 %

Dekor: Pinne och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 43,5 meter över havet

Anmärkning: Enstaka fynd över ett mindre om-
råde. Komplementär lokal, Jaktstation?

Rörbacka 4, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 3 

Liten 40 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på Marmaåsen 
i en sluttning mot söder. På en terrass ovanför en 
markerad strandvall. Vid en havsnivå cirka 40 me-
ter över dagens var lokalen belägen i den yttersta 
delen av Dalälvsskärgården. Lokalen exponerade 
mot den stora Dalälvsfjärden i öster och i väster. 
Lokalen var belägen på en relativt liten ö, cirka 10 
kilometer från Dalälvens utflöde i Litorinahavet. 
Rörbacka 4 är avskild från Rörbacka 2 och 3 av om-
råden utan tecken på neolitisk aktivitet. Gentemot 
Rörbacka 2 föreligger även en kronologisk skillnad 
i det att Rörbacka 4 hör till en äldre horisont.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager. Lagret karaktär varierade från sand till 
grus och innehåller neolitisk keramik, slagen sten 
och brända ben. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 38 skärvor med en vikt av 17 gram.

Vegetation: Ung tallskog med en undervegeta-
tion av mossa.
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Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, kam, prick, stämpel och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 46,1 meter över havet

Anmärkning: Enstaka fynd över ett mindre om-
råde. Komplementär lokal, Jaktstation?

Skjutbanan 1, Älvkarleby socken  
i Uppland 
Horisont 3 

Liten 170 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i sandig slutt-
ning mot öster, på en ås med huvudsakligen nord-
sydlig utsträckning. I sluttningen syns flera myck-
et tydliga forntida svallstränder. Lokalen låg vid 
tiden för bosättningen på västra sidan av en vik i 
skärgården, ca 8 kilometer från Dalälvens utflöde i 
Litorinahavet. Öster om boplatsen stiger terrängen 
tämligen brant och i detta område består marken 
av framsvallad åssten, klapperstränder. Närmaste 
boplats är Skjutbanan 2 belägen ca 160 meter norr 
om Skjutbanan 1. Lokalerna är avskilda av ett om-
råde utan tecken på neolitisk verksamhet.

Stratigrafi: Torv, humus följt av blekjord över 
ett kulturlager av rödaktig sand, ca 0,2 meter 
djupt. I kulturlagret påträffades keramik, brända 
ben och sten. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 28 skärvor med en vikt av 34 gram 
och avslag.

Vegetation: Området är bevuxet med tall och 
har en undervegetationen av mossa. 

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne, kam och prick

Lokalisering: Ö

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH4:1

DGPS: 41,8 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är oskadad, i öster har en 
stor täkt upptagits. Genererade höjdkurvor visar inte 
den vik som skar in här vid tiden för bosättningen.

Skjutbanan 2, Älvkarleby socken  
i Uppland 
Horisont 4

Liten 440 m2 

Topografi: Boplatsen är belägen i sandig flack 
sluttning mot öster, på en ås med huvudsakligen 
nord-sydlig utsträckning. I sluttningen syns flera 
mycket tydliga forntida svallstränder. Cirka 40 
meter åt söder finns enstaka jättekast. Fyndmate-
rial framkom framförallt i en 30x5 meter stor oval 
sänka med nord-sydlig längdsträckning. Cirka 35 
meter väster om boplatsen tornar åsen upp sig och 
terrängen stiger tämligen brant. I detta område be-
står marken av framsvallad ås sten, klappersträn-
der. Lokalen låg vid en havsnivå 44 meter över 
dagens, på västra sidan av en vik i Dalälvsskärgår-
den. Cirka 8 kilometer från Dalälvenens utflöde 
i Litorinahavet. Närmaste boplats är Skjutbanan 
1 belägen ca 160 meter söder om Skjutbanan 2. 
Lokalerna är avskilda av ett område utan tecken 
på neolitisk verksamhet. Det föreligger även en 
kronologisk skillnad i det att Skjutbanan 1 är äldre 
än Skjutbanan 2.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
kulturlager av rödaktig sand, ca 0,2 meter djupt. I 
lagret påträffades keramik, brända ben och sten. 
Vid upptäckten och avgränsningen omhändertogs 
25 skärvor med en vikt av 31 gram.

Vegetation: Området är beväxt med gles tall-
skog och har en undervegetationen av mossa.

Procent fast gods: 37 %

Dekor: Pinne, kam, prick, stämpel och linje

Lokalisering: Ö

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH4:1

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är oskadad. Genererade 
höjdkurvor visar inte den vik som skar in här vid 
tiden för bosättningen.

Stängslarna, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 4 

Mellan stor 1 440 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en morän-
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bildning i en sluttning mot sydväst. Lokalen ligger 
strax öster om en liten höjd och lämningarna lig-
ger på en flack terrass. Det finns inga stora höjd-
skillnader men det är mer stenigt i omgivningarna 
än på själva terassen och i öster uppe på höjden 
finns några större stenblock. Vid en havsnivå 40 
meter över nuvarande låg boplatsen på en liten ö i 
yttre delen av Dalälvsfjärden. 

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över 
ett rödaktigt kulturlager. Lagret är ca 0,2 meter 
tjockt och innehåller neolitisk keramik, slagen 
sten och brända ben. Vid upptäckten och avgräns-
ningen omhändertogs 23 skärvor med en vikt av 
26 gram.

Vegetation: Enbuskar, gräs och ormbunkar.

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne, snöre och streck

Lokalisering: Ö

Orientering: Sydväst

Område: Dalälven

Grupp: DH4:2, 5

DGPS: 39,2 meter över havet

Anmärkning: I dag ligger lokalen i en kraftled-
ningsgata och är delvis störd av sentida bebyg-
gelse. 

Väg 291 Åsen, Älvkarleby socken  
i Uppland 
Horisont 2

Liten 510 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot öster på en huvudsakligen nord-sydligt orien-
terad åssträckning. Lokalen ligger nästan i ett 
krönläge, endast mindre delar är neddragna i slutt-
ningen. Det finns inga block på åsen men däremot 
en mångfald av rundrullade åsstenar och sand. Vid 
en havsnivå 50 meter över dagens låg bosättning-
en på en ö i Dalälvsskärgården. Cirka 13 kilometer 
från åmynningen. Ön låg på östra sidan av fjärden 
i ett område med ett tiotal tätt liggande öar.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret hade något varieran-
de karaktär från sand till grus. Kulturlagret inne-
håller neolitisk keramik, slagen sten och brända 
ben. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 45 skärvor med en vikt av 92 gram. Bland 
de brända benen kunde säl identifieras.

Vegetation: Tallhed (halvvuxen), med en un-
dervegetationen av lavar och mossa.

Procent fast gods: 72 %

Dekor: -

Lokalisering: Ö

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH2:3

DGPS: 50,2 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är oskadad. 

Älvkarlen 1, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 3 

Mycket stor 16 500 m2

Figur 26. Vy över boplatsen Stängslarna från sydväst, 
lokalen är möjligen en av de få som kan höra till horisont 
5 i bygden (se fig.63).

Figur 27. Ett parti av boplatsen Väg 291, Åsen från 
söder.
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Topografi: Boplatsen är belägen i en slutt-
ning mot söder på en huvudsakligen nord-sydligt 
orienterad hög åssträckning. Boplatsen är stor, 
minst 200x50 meter. I öster blir det påtagligt ste-
nigare och jättekast finns på flera ställen inom bo-
platsområdet. Vid en havsnivå närmare 45 meter 
över dagens var boplatsen belägen vid ett sund i 
inre delen av Högmossen fjärden. Cirka 100 meter 
norr om Älvkarlen 1 ligger Älvkarlen 2. Lokalerna 
är avskilda av ett ca 100 meter brett område utan 
spår av neolitiska aktiviteter. Det är även en kro-
nologisk skillnad mellan lokalerna i det att Älv-
karlen 2 hör till en äldre horisont.

Stratigrafi: Torv, humus och blekjord över ett 
brunrött kulturlager. Lagret består av ett 0,2 meter 
tjockt brunrött kulturlager som varierade från sand 
till mer jordig och grusig karaktär. Kulturlagret 
innehåller neolitisk keramik, slagen sten och brän-
da ben. Vid upptäckten och avgränsningen omhän-
dertogs 700 skärvor med en vikt av 872 gram och 
en kniv, samt en knacksten. Bland de brända benen 
kunde grönlandsäl och sik/lax identifieras.

Vegetation: Lokalen är i öster bevuxen med 
äldre tall- och granskog och i väster av enbart ung 
tallskog. Boplatsen har en undervegetation av blå-
bärsris, gräs och mossa. 

Procent fast gods: 0 %

Dekor: Pinne, kam, prick, stämpel, furchenstich, 
streck, linje, grid, tvärsnodd och nagel 

Lokalisering: Fastland

Orientering: Söder

Område: Dalälven

Grupp: DH3:3

DGPS: 44,8 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen är delvis oskadad och 
har god potential för undersökning. I öster har 
den skadats av tre skogsbilvägar och en grustäkt. 
En skogsbilväg gör en slinga i västra delen och föl-
jer nedre delen av boplatsen i öster.

Älvkarlen 2, Älvkarleby socken i Uppland 
Horisont 2 

Mellan stor 3 020 m2

Topografi: Boplatsen är belägen i en sluttning 
mot öster med huvudsakligen nord-sydligt ås-
sträckning. Jättekast finns på flera ställen inom 

boplatsområdet. De högre belägna delarna av åsen 
består av svallat åsmaterial, klappersten. Boplatsen 
är belägen på en av flera synliga strandvallar. Vid 
en havsnivå 48 meter över dagens låg boplatsen på 
en ö i yttersta delen av Dalälvsskärgården. Cirka 
100 meter söder om Älvkarlen 2 ligger Älvkarlen 
1. Lokalerna är avskilda av ett ca 100 meter brett 
område utan spår av neolitiska aktiviteter. Det fö-
religger även en kronologisk skillnad mellan loka-
lerna, Älvkarlen 1 hör till en yngre horisont.

Stratigrafi: Torv, humus följt av blekjord över 
ett kulturlager av rödaktig sand, ca 0,2 meter 
djupt. I kulturlagret påträffades keramik, brända 
ben och sten. Vid upptäckten och avgränsningen 
omhändertogs 17 skärvor med en vikt av 46 gram 
och avslag i flinta. Bland de brända benen har säl 
och sik/lax kunnat identifieras.

Vegetation: Området är bevuxet med tall och 
har en undervegetationen av mossa och blåbärs-
ris.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, stämpel, streck och tvärsnodd

Lokalisering: Ö

Orientering: Öster

Område: Dalälven

Grupp: DH2:3

DGPS: 48,7 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är tillsynes oskadad.

Ista, Österfärnebo socken i Gästrikland
Horisont 3

Mellan stor 1 930 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en nordsyd-
ligt löpande åssträckning. Lokalen har redan vid 
tiden för bosättningen legat indragen på en ö i 
Dalälven, i ett läge inte olikt dagens. Boplatsen låg 
på östra sidan av ön i en sluttning mot öster och 
exponerar huvudsakligen mot sydöst. 

Stratigrafi: Kulturlagret är ett rödaktigt och 
0,2 meter tjockt, med jordig karaktär. Lagret inne-
håller neolitisk keramik, slagen sten och brända 
ben. Tidigare har flera hängen i bränd lera och 
flinta påträffats från området. Benmaterialet från 
Ista kommer enligt en tveksam uppgift från Phili-
bert Humbla från bland annat nötkreatur (Hum-
bla 1942:21).
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Vegetation: Lokalen är delvis beväxt med tall.

Procent fast gods: 66 %

Dekor: Pinne, kam, prick, stämpel, rörben, 
streck, linje, grundlinje, gran, tvärsnodd, våglinje 
och nagel

Lokalisering: Inland

Orientering: Sydost

Område: Österfärnebo

Grupp: ÖH3

DGPS: 55,2 meter över havet

Anmärkning: Boplatsen uppmärksammades av 
Kantor Hjalmar Eriksson, deltagare i den hem-
bygdskurs som genomförde undersökningen av 
Mårtsboboplatserna 1927. Han erinrade sig när 
han såg Mårtsbokeramiken att han sett liknande 
hos en bonde i Ista by, Österfärnebo socken. Plat-
sen inventerades och visade sig vara en gropkera-
misk boplats (RAÄ 281). Lokalen är i sydöst ska-
dad av erosion och många meter av boplatsen har 
sannolikt försvunnit. Den har också förstörts av 
grustäkt, schaktningsarbete, anläggande av en pir, 
kajbyggnader, maskinbodar, båthus och en väg. I 
väster har lokalen varit åkermark. Dessa förstörel-
seaktiviteter har en lång tradition och situationen 
som beskrivs av Arvid Enqvist gäller fortfarande 
(Enqvist 1928:53 ff.). Vid ett besök på Istaboplat-
sen år 1931 uppger C. Claesson att boplatsen var 
”så ram ponerad av ett grustag att det inte ens var 
möjligt att ... konstatera dess forna utsträckning”. 
Man lät dock vid detta tillfälle väga av dess höjd 
över havet (Claesson 1931:88). Om bevarade kul-
turlager idag står att finna bör de finnas i ängen 
söder om båthusen. I strandområdet har erosionen 
kontinuerligt förstört kulturlagret. Stora mängder 
fyndmaterial eroderar fram varje år. En fyndkate-
gori som i åtminstone fem exemplar finns från plat-
sen är bemålade eller ornerade hängen i bränd lera. 
Från lokalen finns keramik som kan sägas vara ka-
rakteristisk för samtliga horisonter från grovmag-
rad tvärsnoddsornerad till kärl med flata bottnar. 

Killholmen, Österfärnebo socken  
i Gästrikland
Horisont 2

Liten 880 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en nord-
sydligt löpande åssträckning. Lokalen har redan 

vid tiden för bosättningen legat indragen i Dal-
älven på ren ö. Boplatsen låg på den östra sidan 
av ön i en flack sluttning mot öster med utbildade 
strandvallar. I väster avgränsas fyndområdet av 
några jättekast. I öster, strandområdet, har erosio-
nen kontinuerligt förstört kulturlagret och många 
meter av boplatsen har sannolikt försvunnit. Idag 
finns en mäktig erosions kant, närmare 3 meter 
hög här.

Stratigrafi: Torv, humus, blekjord följt av ett 
rödaktigt kulturlager. Lagret är 0,2 meter tjockt 
och det innehåller neolitisk keramik, slagen sten 
och brända ben. Vegetation: Boplatsen är be-
växt med tall och undervegetationen utgörs av 
mossa och blåbärsris.

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Pinne, streck och linje

Lokalisering: Inland

Orientering: Öster

Område: Österfärnebo

Grupp: ÖH2

DGPS: 54,1 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är i öster skadad av ero-
sion. Idag är branten ner mot stranden i detta ero-
sionshak närmare 3 meter. Skadorna hör utan tvi-
vel samman med regleringen av Dalälven. Utöver 
erosion är lokalen oskadad. 

Strångnäs udde, Österfärnebo socken  
i Gästrikland 
Horisont 1

Mellan stor 1 410 m2

Topografi: Boplatsen är belägen på en nordsyd-
ligt löpande åssträckning. Lokalen har sannolikt re-
dan vid tiden för bosättningen legat indragen i Dal-
älven på en ö. Boplatsen låg i en sluttning mot söder 
på sydligaste spetsen av samma ö som Killholmen 
och Ista. I strandområdet runt hela udden har ero-
sionen kontinuerligt förstört kulturlagret. Idag finns 
en meter hög erosionskant runt hela udden.

Stratigrafi: Inget fyndmaterial kunde iakttas 
vid besiktning 1999. I nuvarande stranden kunde 
dock några enstakta skärviga stenar iakttas.

Vegetation: Tall, gran och björk, med en under-
vegetation av gräs, mossa och blåbärsris. I strand-
ormrådet finns eroderad sand och stenklapper.
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Procent fast gods: 100 %

Dekor: Tvärsnodd

Lokalisering: Inland

Orientering: Söder

Område: Österfärnebo

Grupp: ÖH1

DGPS: 54,5 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är skadad av erosion. 
Idag är rasbranten ner mot stranden ungefär 1 
meter. Skadorna hör utan tvivel samman med 
regleringen av Dalälven. Utöver erosion är loka-
len skadad av en källare grävd 1955 och ett timrat 
hus. Enligt markägaren skall Dalälven ha tagit ett 
åtminstone 20 meter brett område av udden sedan 
tomten köptes på 1940-talet. År 2000 utfördes en 
forskningsundersökning på lokalen av Fredrik 
Hallgren, Uppsala universitet. Fragmenterad ke-
ramik av en typ som erinrar om materialet från 
Västeräng påträffades.

Kallmossen, Tärnsjö socken  
i Västmanland 
Topografi: Neolitisk boplats belägen dels i 
skogsmark och dels i åkermark. Har tolkats som 
en boplats i inlandet, men kan möjligen ha varit 
lokaliserad till innanvatten, d.v.s. en limnisk eta-
blering. Lokalen har i så fall legat vid en sjö som 
idag har blivit sankmark. En sådan tolkning av 
platsen harmonierar med att dateringarna visar 
aktiviteter under mycket lång tid. 

Stratigrafi: Fynddaterade lager som innehål-
ler neolitisk keramik bearbetad sten och brända ben. 
Bearbetad sten omfattar kvarts och flinta. Bland sten-
redskapen som framkommit finns trindyxor och slip/
malstenar.

Vegetation: Skog och åkermark?

Procent fast gods: 100 %

Dekor: Stämpel

Grupp: DH1:3

DGPS: 60 meter över havet

Anmärkning: Lokalen är delundersökt av Fred-
rik Hallgren år 2000 men ännu ej rapporterad.



415arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6



416 arkeologi	e4	Uppland	–	studier	•	volym	6


	Alla omslag_tw
	Volym_6_inlaga_tw

