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Förord

Den från 1940-talet och trettio år framåt inten
siva vattenkraftsutbyggnaden i norra Sverige 
medförde en omfattande arkeologisk utgräv- 
ningsverksamhet längs de berörda älvarna och 
sjöarna, de s k sjöregleringsprojekten. Den ar
keologiska kunskapen om norra Sverige ökade 
dramatiskt genom dessa arbeten, som i huvud
sak bedrevs genom riksantikvarieämbetet. I och 
med de år 1981 avslutade undersökningarna för 
tre kraftverksbyggen längs Angermanälven, 
mellan Asele och Vilhelmina, har i stort sett 
dessa intensiva undersökningar upphört. Arbe
tet med publiceringen av de arkeologiska resul

tat som blev följden av sjöregleringsprojekten är 
ännu långt ifrån avslutat. Emellertid vill upp
dragsgivaren Vattenfall och riksantikvarieäm
betet, särskilt och i populär form, presentera 
undersökningsresultaten från de avslutande 
utgrävningarna mellan Asele och Vilhelmina, i 
ljuset av den tidigare arkeologiska verksam
heten längs älven. Låt oss hoppas att denna pub
likation kan bidra till ökad förståelse för Norr
lands bebyggelsehistoria och samtidigt tjäna 
som underlag för diskussioner om ett framtida 
bevarande av de värden vårt norrländska kultur
arv innehåller.

David Damell
Fornminnesavdelningens dokumentationsenhet
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Inledning

Ångermanälven är vårt lands tredje största älv. 
Den upptar en awattningsyta på nära 32.000 km2. 
Avvattningsområdet omfattar delar av Jämtland, 
Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Hyd
rografiskt består älven av tre stora flöden med ett 
stort antal biälvar, åar och bäckar. Det nordligaste 
flödet utgör huvudfåran som även kallas Åsele- 
älven, med ett stort biflöde, Vojmån, som avvatt
nar Vojmsjön. Sydväst om Åseleälven rinner den 
flerförgrenade Fjällsjöälven som mynnar ut i Åda
len strax norr om Näsåker. Den tredje stora älven 
slutligen är Faxälven som mynnar i huvudfåran 
strax norr om Sollefteå. Faxälven och Fjällsjöälven 
förenas av Vängelälven mellan Sporrsjön, söder 
om Ströms vattudal, och Sörånäs.

Inom den geokronologiska forskningen (läran 
om tiden for isavsmältning och landhöjningsför- 
lopp) har Ängermanälven haft stor betydelse. 
Redan i början av 1900-talet utförde forskaren och 
geologen Gerhard de Geer viktiga kvartärgeolo
giska undersökningar av älvens nedre dalgång. 
Genom att räkna de årliga avlagringama, som 
vårfloden avsatt längs älvfaran långt tillbaka i för
historisk tid, kunde de Geer så småningom fast
ställa isavsmältnings- och landhöjningsförloppet i 
Ängermanälvens dalgång. Isavsmältningen från 
nuvarande kusttrakter och upp till Betarsjön i Jun- 
sele socken tog 435 år. Isavsmältningen skedde 
ungefar mellan åren 7150 och 6000 f.Kr. och där
efter fanns bara spridda rester kvar av de en gång 
så mäktiga inlandsisarna.

Inlandsisarna hade pressat ner den elastiska 
jordskorpan till nivåer ned mot 300 meter under 
nuvarande höjd. Vid tiden för isavsmältningen 
gick högsta kustlinjen i trakterna strax söder om 
Tåsjön. De nedre delarna av älvdalen utgjorde då 
ett skärgårdslandskap. Avsmältningsskedet präg
lades av en begynnande landhöjning som sedan

accelererade. Isälven och smältande isar avsatte 
sediment på den dåtida havsbotten. När sedan lan
det höjde sig upp över vattnet och smältvattnet 
från den bortdragande isen bildade de unga, snab
ba älvstråken skar vattenmassorna allt djupare få
ror i de nu torrlagda havsavlagringama. Fårorna 
blev allt bredare och de idag så karakteristiska 
norrländska älvdalarna med terrassformade sedi
mentjordar böljade bildas.

Älvdalen har i alla tider utgjort den väg längs 
vilken fångstmän, jägare, nybyggare och handels
män färdades. Från början gällde det jakt- och 
fiskefarder utan fasta bosättningar, senare skedde 
den spridda kolonisationen från kusttrakternas 
jämåldersbosättningar. Älvdalarnas odlingsbara 
sediment togs i anspråk.

Tidigt utnyttjades också vattenkraften. Våra da
gars stora kraftverksbyggen har föregåtts av vat
tenkvarnar och vattensågar redan under medeltid. 
Flottningen, som funnits i Ångermanälven 
sedan 1700-talet, skapade ett kulturlandskap med 
upplag, rännor och pirar.

De äldsta kraftverken för produktion av elekt
risk ström var små, ofta låg de utmed ström- och 
forssträckor utan något dammbygge tvärs över 
vattenflödet. Senare växte kraftverksprojekten ut 
till allt väldigare anläggningar. Kraftverksbyggena 
i älvdalarna blev den främsta förändringsfaktom 
för det gamla kulturlandskapet. I dag är Ånger
manälven till största delen utbyggd.

En norrländsk älvdal utgör en egenartad natur- 
och kulturmiljö, som skiljer den från andra land
skapstyper. Olika geologiska processer, biologiska 
förlopp och människans kulturingrepp skapar en 
dynamik, som i älvdalen kan vara ovanligt snabb 
och många gånger iakttagbar från en tid till en an
nan. Norrlandsälvarna har en naturlig nordväst- 
sydostlig orientering. Fjälltrakternas dalar och sjö-
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På Ransarkungens gård Ljusliden fanns tre enkelstugor, ladugård och stall, härbre, kokhus och lador. 
Efter sjöregleringen har allt dränkts av vatten. Foto Harald Hvarfner 1953, ATA.

ar, med mellanliggande forssträckor, övergår i 
skogslandet i växlingar mellan lugnvatten (sel) och 
strömsträckor (stryckor). Stränderna är mest bloc- 
kiga och steniga moränstränder, bevuxna med 
lövsly och sälgarter. Nedanför högsta kustlinjen 
skär älvfaran ofta ner igenom de glaciala avlag- 
ringama och bildar djupa raviner, kantade av ni
por. Vid kusten planar åter terrängen ut med flacka 
strandplan.

Älvdalen har ett rikt växt- och djurliv. Den fun
gerar som ett s.k. biotopband, ett ekologiskt en
hetligt område, och har stor betydelse for såväl 
växtsamhällenas utbredning som för faunan, såväl 
på land som i vatten. De olika karakteristiska land
skapstyperna skapar skilda växt- och djursamhäl
len, som sedan utnyttjar älvdalen som kommuni
kationsväg på olika sätt.
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Från fjäll till kustland

o

Aseleälven
Huvudfåran, Angermanälven eller Aseleälven, 
rinner upp vid Ransarån norr om sjön Ransaren i 
Vilhelminas fjällbygder. Ransaren, en 13 km lång 
fjällsjö, utgör älvens nordligaste större vattenma
gasin. Här fanns under tre generationer bofasta sa
mer och nybyggare. Under senare delen av 
1800-talet bodde samen Johan Nilsson på Ransar- 
udden, där han levde på fisket. Är 1888 grund
läggs det första ickesamiska nybygget vid sjön då 
Jonas Alfred Hansson bosätter sig på Ransarud- 
den. Aren efter kommer brodern Elias Olof med 
fm och nio bam. Man lever på fiske, boskapssköt
sel och ripfångst. Riporna utgjorde en viktig by
tesvara vid de återkommande handelsfärderna till 
Mosjöen i Norge, där fågeln byttes mot mjöl, 
gryn, salt och socker.

Fömtom Ransamdden var gården Ljusliden en 
viktig stödjepunkt i fjällbygden. Under slitsamma 
forhållanden levde folket vid Ransaren fram till 
dammbygget på femtiotalet, då de flesta tvingades 
sälja av och flytta. I dag utgör Ransaren vattenre
servoar för de nedanforliggande kraftverken.

Ransarån faller ut i Kultsjön vid Fatmomakke, 
ett ställe där samema har firat kyrkliga högtider 
sedan generationer tillbaka. Kyrkplatsen är be
byggd med ett enkelt vitt kapell och några kåtor 
och härbren.

Fjällbönderna vid Kultsjön sänkte i slutet av för
ra århundradet vattenståndet i sjön och fick så till
gång till goda raningsmarker (översilad slåtter- 
mark), med fodertillgång åt boskapen och vatten- 
gölar för fisket. Nu har vattenståndet ånyo höjts 
och vattenytan speglar turistgårdar och hotell i 
Klimpfjäll och Saxnäs.

På Kultsjöns nordsida reser sig Marsfjällsmassi- 
vet i hjärtat av samemas fjällvärld. Här har funnits 
sejtar, placerade intill bergsidan under skyddande 
block.

Mellan Kultsjön och Stalon, vid norra änden av 
Malgomaj, fanns före dämningama en rad forsar 
som kraftfullt dånade ned mot det lägre liggande 
skogslandet. Nu har en över två mil lång tillopps- 
tunnel sprängts genom urberget från Kultsjölu- 
spen ner till Stalon. Fallhöjden är 200 meter. När 
älven breder ut sig i den vida Malgomaj, den älvsjö 
som också idag utgör en jättelik vattenreservoar, 
har fjällsluttningarna och björkskogarna övergått i 
biandskogsområden med tall, gran och björk och 
man befinner sig mitt i de vidsträckta jaktmarker 
som en gång försöijde samer och nybyggare. 
Vilhelmina samhälle, som ligger vackert på en 
sydsluttning vid Völgsjön, är centralort i detta 
landskap. Här finns skolor och järnväg, förvalt
ning och sjukhus. Völgsjön har en arkipelag av 
små holmar i sin norra del upp mot Bullerforsen.

Från Völgsjön rinner älven genom ett flackt 
och skogrikt landskap ner mot Äsele. Längs vägen 
mellan Meselefors och Äsele visar sig Aseleälven 
från sin vackraste sida. Bilvägen går längs den 
branta, vänstra stranden, med vid utsikt över den 
skogklädda dalgången. Kraftverksbygget vid 
Stenkulla har medfört att forsarna tystnat, stora 
markarealer ner mot Stenselekroken är satta under 
vatten, men landskapet är fortfarande vackert, när 
map från vägbanken ser ut över älvdalen.

Åsele kyrkby, som givit namn åt lappmarkerna 
här uppe, ligger vid en stor, bred krök av älven. 
Mot Hälla och Junsele längs älven ligger byarna 
tätt, med ängar på strandslänterna, där lugnvatt
nen har inbjudit till bosättning. Mellan Äsele och 
Junsele har byggts en serie kraftverk, Hällby, Gul
sele, Degerforsen och Edesforsen. Hällby kraft
verksbygge dämde upp den gamla älvdalen och 
här finns idag en väldig dammsjö. Ungefär halv
vägs mellan källorna och havet passerar man lapp- 
marksgränsen och kommer in i Ångermanland 
där det första, större samhället, Junsele, ligger
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Nedströms Kultsjön brusade den mäktiga Harrforsen innan dämningen tystade den för alltid. 
Foto Vattenfall.
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Utsikt över Stora Dabbsjön från gården vid landsvägens slut. Kring bäckutloppet i viken ligger sanka 
slåtterängar - raningsmark. Foto I960, ATA.

längs älven uppe på den branta strandbrinken. Det 
lilla skogssamhället har fatt en internationell be
römmelse genom den årliga konst- och musikvec
kan som lockar allt större skaror besökare.

Söder om Junsele, ner mot Näsåker blir land
skapet lummigare, älven skär allt djupare ner och 
de karakteristiska nipbildningama böljar uppträ
da. Söder om kraftstationerna vid Långbjörn och 
Lasele förenas huvudfåran med Fjällsjöälven, det 
andra stora flödet i Angermanälvens vattenområ
de. En bit uppströms sammanflödet, vid Kilforsen, 
ligger Ångermanälvens största kraftstation ned- 
sprängd i berget. Tillopps- och avloppstunnlar har 
också sprängts ut. Fjällsjöälvens vatten leds förbi 
den gamla fåran och ut i huvudälven strax norr om 
sammanflödet. Här finns också de gamla ”ådals- 
vägama” kvar, anlagda på 1700-talet.

Vid Nämforsen har vi kommit ner till det forn
tida skärgårdshavet. Lerorna har avsatts i mjuka 
böljor i dalen, genom vilka sedan älven eroderat 
sig ner. Lerjordarna har blivit äng och åker.

Fjällsjöälven
Fjällsjöälven kan beskrivas som ett flertal mindre 
älvar och åar som rinner upp i fjällområdena mel
lan Faxälven och Äseleälven. Korpån, Långseleån, 
Rörströmsälven, Saxälven, Sjoutälven, Tåsjöälven, 
Flåsjöån tillsammans med Arksjöama, Dabbsjöar- 
na, Ormsjön, Bellvikssjön, Rörströmssjön, Le- 
sjön, Bölenssjön, Borgasjön, Bodumsjön, Tåsjön, 
Flåsjön, Hotingsjön och ett otal andra åar, bäckar 
och sjöar utgör Fjällsjöälvens vattenområde.

Långseleån, Saxälven och Sjoutälven utgör de 
källflöden som förenas i skogslandets bygder runt 
Tåsjö, Hoting och Bodum. Långseleåns hydrogra
fiska medelpunkt är Ormsjön, en typisk i 
nordväst-sydost orienterad älvsjö. Ormsjöbyg- 
den, belägen på silurområdet kring Ormsjön och 
Arksjöån och därigenom lämplig för jordbruk, 
växte fram mot slutet av 1700-talet. Den förste ny
byggaren skulle ha varit en finne, en soldat, som 
bosatte sig i Västerormsjö. Sjön var mycket fiskrik 
och ävenjakten ska ha varit givande, särskilt jakten
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på bäver som farms rikligt i vattendragen runtom. 
Under 1800-talet koloniserades trakten kring 
Långseleån så småningom allt längre mot norr. På 
våren 1893 började väg byggas från Dorotea 
kyrkby och den blev så småningom körbar fram 
till Risbäck. Tidigare genomfördes de tyngre tran
sporterna vintertid, på sjöisama. På sommaren 
rodde man mellan byarna.

Tåsjön bildar en djupt nedskuren, fyra mil lång 
älvsjö mellan Saxälven och Tåsjöån. Norr om Tå- 
sjön har kraftverken vid Dabbsjöama, Sjouten och 
Korsselbränna reglerat Sjoutälvens och Saxälvens 
källflöden.

Tåsjöbygden leder sitt ursprung till bosättning 
av finska nybyggare i böljan av 1600-talet då fin
narna brände och svedjade längs Tåsjöns stränder. 
Silurområdet gjorde svedjebruket lönsamt, man 
kunde så två år i rad på Tåsjöbergets sluttningar. 
Finnarna livnärde sig även på jakt, fångst och fiske. 
Jakt på älg och bäver, liksom räv, hare och fågel var 
en lönande inkomstkälla. Boskapsskötsel bedrevs 
med god återväxt, tack vare de bördiga ängsmar
kerna längs sjöstränderna. I slutet av 1800-talet ska 
Tåsjön ha sänkts, sannolikt för att öka markarealen.

Flåsjön koloniserades i slutet av 1600-talet av 
svenska nybyggare från Ströms Vattudal som slog 
sig ner vid Alanäset. Nybyggena vid Flåsjön 
skattlades första gången 1680. Flåsjöbygdens till
växt hade delvis sin grund i det ovanligt rika fisket, 
som berodde på Flåsjöns bottenstruktur med ban
kar och grund, men jordbruket var dock den 
huvudsakliga sysselsättningen. Man odlade råg, 
till och med för försäljning.

Flåsjöån, liksom Tåsjöälven, mynnar i Hoting- 
sjön. Denna omnämns första gången i det välbe
kanta gränsdokumentet från 1273 (Hoettings sio). 
Hoting och Röström utgjorde fäbodställen till by
arna vid Bodumsjön längre söderut. Nedanför 
Bodum vidtar Fjällsjöbygden, där Fjällsjöälven 
förenas med Vängelälven för att så småningom ut
mynna i huvudfåran vid Adalsliden. Fjällsjö- och 
Ramselebygdema har vuxit fram under 1500-tal- 
et. Fjällsjöälvens dalgång tros ha koloniserats av 
åbor från Ramsele i Faxälvens dalgång. Fjällsjö
bygden växte fram på nordsidan av Fjällsjön. 
Ramsele, vars äldsta namn är ”Rafnasill” (korpse- 
let), förekommer som socken redan 1314.

F axälven

Faxälvens källområden utgörs av Stora och Lilla 
Blåsjön, Kvambergsvattnet och Jormsjöama. Ni
våskillnaderna mellan dessa vatten har varit bety
dande. Från Värj aren ovanför Ankarvattnet och 
ner till Hetögeln var nivåskillnaden 284 m inom 
en sträcka av ca fem mil. Den sju mil långa sträc
kan från Kvambergsvattnets västra ände och ner 
till Bågedefallen var i äldre tider en farled med 
båtdrag vid Gäddedeforsama. Den sammanlagda 
vattenytan utgjordes före regleringarna av drygt 
200 km2. Mellan Håkafot och Bågede var naturen 
karg och ogästvänlig med branta bergssidor som 
stupade rakt ned i Fågelsjön. Dessa trakter låg öde 
under en stor del av historisk tid. Kyrkoherden i 
Föllingc, Olof Sebrelius, skrev år 1761 att ”ej nå
gon av denna öde tract kan hafwa någon byttning 
än allenast 4 st bönder i Ström der i siön fiska hös- 
tetiden emot 1 d S’rmt åhrlig afrad.” Under 
senare hälften av sjuttonhundratalet böljade emel
lertid bönder omvandla de gamla fångstmarkema 
till fjällbygd. Samema fick, som på så många andra 
ställen i ^ällvärlden, se nybyggen växa upp, små 
torvtäckta kojor, fähus och så småningom enkla 
bostadshus. Redan 1793 kunde Frostvikens nya 
innevånare samlas kring byggandet av ett kapell 
vid Viken på strandslänten vid Kvambergsvattnet.

Det tidigaste syneprotokollet från år 1764 be
rättar att ”här är fjällkänt, vattensjukt och frostigt”. 
Man får ett intryck av att bygden inte lämpar sig 
för jordbmk. Ändå ligger Frostviken öppen mot 
väster, med pasströsklar genom vilka västvindar 
kan blåsa och töa upp landskapet mitt i vintem. 
Lämpligt eller ej, nybyggarna stannade och kom i 
konflikt med de i området boende samema. Mot
sättningarna tog sig uttryck i gräl och slagsmål, 
den bofasta samiska befolkningen kände sig av na
turliga skäl trängd i sitt näringsutövande. Motsätt
ningarna ledde med tiden till rättsliga tvister inför 
domstol. År 1850 kunde Blåsjöboma skatteköpa 
sina hemman och ca 30 samer, fördelade på tre 
hushåll med 1000 renar, tvingades överge sina vis
ten vid Blåsjön och Ankarvattnet. Motsättningar
na tycktes ha varit av allvarlig natur och föraktet 
för ”finnan” sträcker sig in i vår tid. Muntliga tra
ditioner har berättat om ”mord och dråp” i gam
mal tid. De avspeglar ett ofta återkommande
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Vid Helgumsjön gör Faxälven en tvär, östlig sväng fór att mynna ut i huvudfiran strax norr om Sollefteå. 
Stränderna utgörs av branta nipbildningar. Foto ATA.

problem i trakterna av källflödena i nordväst. Ko
lonisation innebar konflikt med de bofasta 
samema.

Nedströms Bågede kommer älven in i Ströms 
socken och den långsträckta vackra bygden runt 
Ströms Vattudal. Här påminner landskapet om ett 
fjordlandskap genom sin karaktär av genom- 
brottsdal. Strömsunds bebyggelse kan spåras till
baka till medeltiden i olika bevarade dokument. 
Den äldsta dokumenterade bebyggelsen om
nämns i ett gränstraktat från 1273. Redan i början 
av 1300-talet utgjorde sannolikt Ström en egen 
socken. Bebyggelsen var knuten till nordsidans

slätter med bördiga betesmarker. I slutet av 
1600-talet böljade bebyggelsen sprida sig upp 
längs älvdalen och även över platåerna till Flåsjön 
i Fjällsjöälvens vattenområde De övre sjöarna i 
dalgången var, som på så många andra ställen, rika 
på fisk och lockade till fiskefärder. Utloppet vid 
Strömsund leder älven via Fångsjön och Sporrsjön 
till Stamseleviken varifrån älven fortsätter mot 
sydost längs en lång, obruten rullstensås. Från 
Sporrsjön rinner bifurkationen Vängelälven tvära
re åt öster ner mot Sörånäs och Fjällsjöälven. 
Längs Faxälvens fara har kraftverk byggts vid 
Storfinnforsen, Ramsele och Edsele
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Historik

Forskningen kring Norrlands förhistoria kom 
igång betydligt senare än i Syd- och Mellansveri
ge. Den första boplatsen i Ångermanland, och i 
Norrland, påträffades på 1800-talet i Eds socken 
av den då trettenårige Otto B Santesson. Några år 
senare kunde ytterligare en boplats registreras, den 
välkända Övervedaboplatsen, belägen i kustlandet 
i Nordingråtrakten.

Inlandet förblev länge outforskat i arkeologiskt 
avseende. Det böqade kartläggas genom Knut 
Tinnbergs och Otto Santessons arbetsinsatser, 
med inventeringar i älvdalarna och uppe i fjällom
rådena.

Under andra världskriget, då Sveriges import 
av kol och olja försvårades och industrin samtidigt 
expanderade och krävde energi, påbörjades en 
omfattande utbyggnad av vattenkraften. En stor 
och viktig fråga var de kulturlämningar längs älv- 
och sjöstränderna som kom att beröras av dessa 
ingrepp. Framför allt skulle fangstboplatser och 
fangstgropssystem inom inverkningsområdena 
komma att drabbas.

Kulturhistoriska undersökningar i samband 
med sjöregleringsföretag och kraftverksbyggen 
skedde första gången år 1942 då riksantikvarie
ämbetet slöt avtal med Indalsälvens reglerings
förening om kulturhistoriska undersökningar av 
Långans vattendrag. Avtalet sammanföll i tiden 
med tillkomsten av fornminneslagen, vars § 8 in
nehåller ”anvisningar om inhämtande av uppgift 
huruvida fast fornlämning berörs av företaget”. De 
första åren genomfördes i första hand arkeologiska 
och kulturhistoriska inventeringar samt fotografe
ringar av älvområdena. Bevakningen av de kultur
historiska intressena i vattenmålen sköttes i stor 
utsträckning av riksantikvarieämbetet självt. Ett 
fruktbart samarbete upprättades på ett tidigt stadi
um med vattenbyggnadsföretagen med utgångs

punkt i den ovan nämnda paragrafen om humvida 
fast fornlämning berördes av markanvändadet. 
Det vanligaste handläggningsförfarandet har varit 
att riksantikvarieämbetet träffat en överenskom
melse med vattenkraftsintressentema om en kul
turhistorisk inventering av dämningsområdet. In
venteringen har sedan legat till grund för en kost
nadsberäkning av de kulturhistoriska under
sökningar, som omfattade arkeologiska utgräv
ningar och etnologiska undersökningar.

Efterkrigstidens arkeologiska undersökningar i 
Norrland kom att präglas av den alltmer intensi
fierade vattenkraftsutbyggnaden. Vid riksantikva
rieämbetet hade, fram till 1950, förste antikvarie 
Sverker Jansson ansvaret för norrlandsarbetena. 
Arbetsuppgifterna sköttes vid sidan av den ”ordi
narie” tjänsten. År 1950 anställdes Flarald Hvarf- 
ner vid fomminnesavdelningen för att handlägga 
ärenden angående sjöregleringar och organisera 
utgrävningar och undersökningar. Harald Hvarf- 
ner förenade under sina år vid Norrlandsavdelnin- 
gen det arkeologiska fältarbetet med etnologiska 
undersökningar. Bebyggelsehistoriska invente
ringar gjordes parallellt med de arkeologiska in
venteringarna. Sverker Janson och Harald Hvarf- 
ner sammanfattade i boken ”Från norrlandsälvar 
och ^ällsjöar” de arbeten som genomförts fram till 
1960. Harald Hvarfner var chef för Norrlandsav- 
delningen fram till 1962.

Från böljan omfattade inventeringarna främst 
förhistoriska fornlämningar och fyndplatser. Ef
terhand, på Harald Hvarfners initiativ, gjordes 
också etnologiska inventeringar och fotodoku
mentationen kompletterades med översiktlig flyg
fotografering av landskapet längs älvdalarna. 
Undersökningarna har omfattat provgrävningar 
av boplatser med insamlande av material, fosfat- 
kerteringar, större delundersökningar och någon
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Kraftverksbygget vid Långbjörn, söder om Junsele. Foto Lennart Nilsson, Vattenfall 1958.

gång en totalundersökning av fbmlämningen. De 
etnologiska undersökningarna har varit betingade 
i första hand av i vilken utsträckning bebyggelse 
och näringsliv har påverkats av ingreppen.

Riksantikvarieämbetets arkeologiska utgräv

ningar påbörjades vid Ångermanälven 1944 då 
den stora boplatsen vid Nämforsen undersöktes av 
Bertil Almgren och Sverker Janson. Boplatsen gav 
en rik provkarta på det fyndmaterial, som sedan 
återkom på de flesta boplatserna vid älven.
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Harald Hvarfner besöker utgrävningarna i Malgomaj 1957. Samlade i gammstugans kök är 
Hvarfner, Sven Hedin, Olle Lindquist och Astrid Linder. Foto Björn Allard, ATA.

År 1945 genomfördes inventeringar vid TJsjön, 
Flåsjön och Stora Sjougden. Knut Tinnberg in
venterade Kultsjön samma år och registrerade ett 
stort antal lokaler. En del av Tinnbergs lokaler fick 
senare utmönstras, då Sverker Janson vid genom
gång av materialet kunde konstatera att en del av 
de hopsamlade föremålen var naturligt formade 
stenar. Året efteråt inventerade Tinnberg Vqjmsjön 
varvid han fann ett flertal boplatser vid Luspen. 
Samma år påböljades inventeringarna vid Faxäl- 
vens källområden, där Tinnberg redan på trettio
talet påträffat ett stort antal boplatser. Nu kunde ca 
sextio lokaler registreras, bl a det kända vikingati
da gravfaltet vid Jormli tangen i Jormlien med tre 
svårt skadade gravar. Dessa hade undersökts så

tidigt som 1907 av Gustav Hallström. Undersök
ningarna vid Faxälven pågick de tre följande åren 
då flera boplatser grävdes ut. År 1950 genomför
des en inventering av Borgasjön och Ormsjön in
om Fjällsjöälvens vattenområde varvid ett mindre 
antal boplatser undersöktes.

Mellan åren 1951 och 1954 genomfördes om
fattande inventeringar och utgrävningar i Fjäll
sjöälvens och Vängeälvens områden. Over 170 
lokaler kunde registreras, de flesta vid Hotingsjön, 
Röströmssjöama samt Vångelsjön. Nu fick man 
också tillfälle att undersöka såväl gravfältet på 
Långön, vilket delvis undersökts redan 1906 av T 
J Arne, som den kända skärvstensvallen vid Bellsås 
på Andersnäset. Malgomajs dämningsområde in-
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Saxnäsgårdens solparasoll var ett bra skydd mot regn och oväder vid kartritning pä grävningsplatsen vid 
Kultsjön. Foto Louise O' Connor 1951, ATA.

venterades år 1954, vilket ledde till omfattande 
undersökningar 1956 — 57 vid Varris och Grund
sjön. Undersökningarna gav utomordentligt rika 
boplatsfynd med bl a keramik, metallföremål och 
gjutformar.

I Hällby kraftverks inverkning sområde påbör
jades undersökningar 1957 — 1958. Stora bo
platskomplex undersöktes de följande åren, varvid 
man framför allt fick fram en betydelsefull strati
grafi med absoluta dateringar i olika lagerföljder.

Under 1960-talet fortsatte riksantikvarieämbe
tets sjöregleringsarbeten i sådana områden som 
Lesjön, Bergforsen och Dabbsjöama och i andra, 
mindre områden. Ett växande arkeologiskt mate
rial samlades i magasinen på Statens historiska 
museum. Över ettusen boplatser hade registrerats 
under en tjugofemårsperiod och på ett par hundra 
lokaler hade arkeologiska utgrävningar kunnat 
genomföras. Angermanälvens flodområde var nu 
till stora delar undersökt. Flera forskare arbetade
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med delar av materialet och utförde även under
sökningar bl a i kustlandet som komplement till 
riksantikvarieämbetets till inlandet lokaliserade 
utgrävningar.

År 1967 startade forskningsprojektet ”Norr
lands Tidiga Bebyggelse” (NTB), ett tvärveten
skapligt projekt som syftade till att studera den 
forntida bebyggelsens förändringar i Norrland ut
ifrån det stora material som samlats in vid ämbe
tets undersökningar längs vattendragen. En del av 
projektets arbete kom att gälla Ångermanälvens 
grävda boplatser, där bl a en katalogisering av hela 
boplatsmaterialet kunde genomföras. Resultaten 
av bearbetningarna publiceras nu fortlöpande i en 
monografiserie på engelska, ”Early Norrland 1 — 
12”. Samtidigt har en del resultat publicerats i böc
ker, skrifter och artiklar.

Under senare hälften av sjuttiotalet minskade 
riksantikvarieämbetets arbeten i samband med 
sjoreglerinąama drastiskt. Den sista större arbets- 
sinsatsen i Ångermanälven från riksantikvarieäm
betets sida genomfördes under åren 1973 — 1981 
i olika omgångar, då Åseleälvens sträckning från 
Vilhelmina och Volgsjön ner till Äsele inventera
des och dokumenterades.

Fornminnesinventeringen har, i samband med ar
betet med ekonomiska kartan, genomfört systema
tisk registrering av boplatser och andra kulturhistori
ska lämningar inom vattenområdet. Dessa arbeten 
genomfördes i huvudsak under åren 1970 — 1977, 
då förstagångsinventeringen avslutades. Resultaten 
visade att fångstboplatser finns i betydligt större ut
sträckning än vad man tidigare trott. Vid de omin
venteringar som gjordes i tidigare undersökta områ
den ökade nästan alltid antalet boplatser. Det boplats
register som finns på riksantikvarieämbetet utgör ett 
utomordentligt viktigt källmaterial till forskning 
kring norrländsk förhistoria.

Pionjärer
Otto Santesson

Otto Bernt Santesson föddes i Småland 1874. 
Efter akademiska studier, i första hand inriktade på 
naturvetenskapliga ämnen, blev han lärare och 
lektor i Uppsala. Sedan studentåren fanns hos San-

Otto Bernt Santesson. Foto Bertil Almgren.

tesson ett livligt intresse för arkeologi. Detta in
tresse tog sig uttryck i många års intensivt fältar
bete i samband med topografiska studier i land
skapet Ångermanland. Genom sitt ihärdiga 
sökande efter boplatser längs sjöar och vattendrag 
kunde Santesson registrera hundratals boplatsläm
ningar och fyndplatser. Santessons reseberättelser 
finns arkiverade på Antikvarisk-Topografiska Ar
kivet i Stockholm. Den tidigaste reseberättelsen är 
från 1921, då han under fem sensommarveckor 
genomkorsade flera Angermanländska socknar. 
"Som vanligt har jag först och främst försökt 
kontrollera, korrigera och fullständiga fyndupp- 
giftema för vaije i museerna befintligt fynd och 
därvid lyckats göra åtskilliga goda rön, men sär
skilt detta år har jag i många fåll kommit ohjälpligt 
försent i det att en hel rad dödsfall de sista åren in
träffat bland personer som helt säkert haft mycket 
att meddela om jag kommit i tid.” Santessons en
vishet belyses mycket bra av en anekdot från ett 
besök i en Ångermanländsk kustsocken. Hans
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uppgiftslämnare, en gammal torpare, låg vid San- 
tessons ankomst sjuk i sangen och kunde inte be
skriva fyndplatsen for den otålige besökaren. I det 
läget tillverkades en primitiv bår, gubben forslades 
ut i terrängen, kunde där omsider peka ut fynd
platsen och en nöjd Otto Santesson fann sin 
boplats.

Med anslag på runt femhundra kronor tiggde, 
köpte eller lånade Santesson åtskilliga stenföremål 
från bönder och torpare i byama. Samtidigt besik
tigades fyndplatserna och på så sätt kunde många 
nya boplatslämningar registreras. Ibland kunde 
det trassla till sig. Efter det att Santesson besökt 
torparen Evert Lundqvist vid Bäckarna i Fjällsjö 
och före avresan bett honom höra av sig ”om det 
kom fler fynd” fick han ett brev från sin vän löjt
nanten Verner Nilsson som underrättade Santes
son om att nya fynd kommit i dagen och att torpa
ren hade fler spekulanter (uppköpare, trävarufolk, 
handelsresande) som gjorde sina anbud. Santesson 
bad värmen ingripa och efter flera besök och åt
skilligt parlamenterande på Norra torpet kunde 
föremålen skickas till Uppsala som lån. ”Sedan jag 
väl fått hit det gick det jämförelsevis lätt att få köpa 
alltsammans för 50 kronor den 6 dec. 1921.”

Många gånger lyckades Santesson genom ett 
envist detektivarbete spåra enstaka fynd med 
osäker fyndangivelse. I redogörelsen för Statens 
historiska museums tillväxt 1908 finns följande 
fyndangivelse: ”SHM 13383. Västerbotten (?). 31 
cm lång flintdolk med fyrsidigt skaft, ituslagen, 
inköpt på auktion efter en kringresande kolportör, 
som var från Västerbotten.” Dolken ropades in på 
en auktion i Gottne av ett ombud. Hallström skrev 
år 1925 att den praktfulla dolken troligen var från 
Ångermanland och ej från Västerbotten. ”Någon 
säkerhet rörande fyndort kan icke vinnas och mås
te detta föremål därför uteslutas ur all diskussion 
tills genom någon slump någon fynduppgift kan 
komma fram. Det är stor skada ty ett vackrare 
flintredskap är icke anträffat i hela Norrland.”

Santesson brukade under sina färder i landska
pet fråga folk om kolportören, dolken och auk
tionen. I Uppsala fick Santesson en gång ta emot 
en försändelse av några spetsar i vit kvartsit. Fyn
den hade skickats av Santessons svåger, jägmästare 
Hedenström, då bosatt i Backe vid Fjällsjöälven. 
Pilspetsarna kom från Vängelvattnet i Fjällsjö. 
Fyndplatsen hade undersökts 1914 av Santessons

vän och kollega Eskil Olsson. Bland fynden 
märktes flera spjutspetsar av kvarts och kvartsit. 
Inte bara Santessons svåger, även andra personer 
hade fått fomsaker av den givmilde markägaren. 
Det vackraste fyndet, en stor praktdolk av flinta 
hade skänkts till grannen, hemmansägaren Robert 
Strömqvist. När Santesson besökte Strömqvist år 
1926 fick han gåtans lösning. Strömqvist ondgjor
de sig över att den vackra flintdolken blivit stulen 
många år tidigare av en kringvandrande kolportör, 
Johan Johansson. Predikanten hade kastat begärli
ga blickar på den praktfulla dolken och hört sig för 
om möjligheterna att ”få den som gåva”. Tiggeriet 
gav dock inget resultat. När gästen gett sig av be
fanns även dolken vara borta. Den på auktion in
ropade flintdolken kunde så till slut få sin rätta ha
bitus registrerad i Historiska museets register.

Santessons reseberättelser sträcker sig fram till 
och med 1933.1 ett brev till riksantikvarieämbetet 
detta år ansöker Santesson om 300 kronor — ”för 
en sommarexpedition till mitt stenåldersforsk- 
ningsfält inom ”Angermanälvens vattenområde”. 
Santesson var då 59 år gammal. Efter detta upp
hörde fältarbetena. Några år senare, 1941, blev han 
korresponderande ledamot av akademin och år 
1948 blev han hedersdoktor i Uppsala. I januari år 
1950 avled Otto Bernt Santesson.

Knut Tinnberg
En av de mest imponerande personligheterna in
om norrlandsarkeologin är Knut Tinnberg. I 
Uddevalla, på tjugotalet, blev han intresserad av 
stenåldersboplatser och började så småningom 
deltaga i utgrävningar. I början av trettiotalet kom 
han till Norrland. Aren 1932 — 33 genomkorsade 
Tinnberg med outtröttlig energi väldiga områden 
i Angermanälvens källområden. Han gick miltals i 
väglöst land, samlade in stenföremål från fjällsjöar, 
älvstränder och åmynningar. Med jämna mellan
rum skickade han iväg en laddning stenfynd med 
postbussen. Tinnberg samarbetade i första hand 
med Statens historiska museum där amanuensen 
Axel Bagge snart blev vän och förtrogen. De 
brevväxlade i många år om inlösen, fyndfördel
ningar, anslag, snåla paragrafryttare och ”okunni
ga tjänstemän”. Den temperamentsfulle Tinnberg 
låg ofta ute med pengar vilket vaqe höst resultera
de i en tröstlös och enerverande korrespondens 
med Statens historiska museum.
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Knut Tinnberg under en av sina långa fältsäsonger i den lappländ
skafjällvärlden. Foto Gösta Lundqvist.

Tinnbergs ställning som amatörarkeolog föran
ledde myndigheterna att utse en expert av facket 
som Tinnbergs följeslagare, vilket han genast 
accepterade men med följande förbehåll: ”Beträf
fande den i hastigare tempo skeende snabbinven
teringen trodde han (Tinnberg) dock att ett direkt 
samarbete i fältet skulle ställa sig svårare av rent 
fysisk-praktiska skäl.”

Sommaren 1933 gick Tinnberg runt Anger- 
manälvens källområden från Kultsjön och Malgo- 
maj upp i fjällen och i en vid båge ner mot nord
väst. Han kom flera veckor senare ner till Frost
viken vid Kvambergsvattnet och Blåsjön. Bagge 
berättar i ett brev hur Tinnberg dyker upp hos 
länsantikvarien på Östersunds Museum: ”Efter 
denna stora vandrings avslutande besökte Tinn
berg Östersunds Museum. Då han för 
länsantikvarien Festin uttalade sin förvåning över 
att i museets stenålderssamling ej kunna finna någ
ra boplatsfynd och av Festin fick svaret att boplat
ser ej funnos i dessa trakter erbjöd han sig att mot 
skäligt dagtraktamente (15 kr) införskaffa dylikt 
material till länsmuseet.”

Nu följde några år då Tinnberg utforskade 
Luleälvens och Tome älvs källor på jakt efter 
Komsafolkets förmodade boplatser vid isälvs- 
dämda insjöar på svensk mark. Till Angerman- 
älven återvände han först 1940, då han ånyo var 
tillbaka i Vilhelmina för undersökningar kring 
Kultsjön och Vojmsjön. Aret efter fann han den 
berömda skifferplattan med en inristad val och den

Den lilla skifferplattan med en inristad val som Tinnberg fann 
1941. Foto ATA.

s k Kultsjökrukan av asbestkeramik. Under en 
”tur” i Västerbottens lappmark besökte han bl a 
boplatserna vid Kultsjön och plockade nya fynd på 
stranden. Vid detta tillfälle, när han besökte bo
plats 230, fann han ”... en avlång skifferplatta, som 
låg framsköljd av vågorna på sandstranden. Det 
märkliga med detta i och för sig vanliga skiffer
förarbete är emellertid att den vid närmare påseen
de uppvisar ristningar på båda sidor”. Tinnberg 
tyckte först att ristningen föreställde ”en armlös 
människa” men dr Hanna Rydh, som fick se fyn
det i original, tolkade det som en fisk. När det se
dan blev klart att det föreställde en val utbröt ett 
intensivt parlamenterande. Statens historiska mu
seum insåg naturligtvis fyndets unika karaktär och 
ville inlösa boplatsmaterialet inklusive skifferplat
tan. Tinnberg hade dock ett ”anbud” (senare två) 
från annat håll och ville inte så gäma släppa ifrån 
sig skifferristningen. En nervös aktivitet utbröt på 
Historiska museet och Bagge försökte engagera 
mecenater som kunde bidra till de femhundra 
riksdaler Tinnberg begärde. Det kan förefalla som 
ett osmakligt schackrande av Tinnberg men man 
ska hålla i minnet att Tinnberg själv finansierade 
stora delar av sitt fältarbete och summan fem
hundra kronor täckte inte ens hans egna utgifter 
fór 1941.

Man kan föreställa sig irritationen i ämbetets 
lokaler när Tinnberg helt sonika gav sig av till 
okänd ort några dagar, medan ärendet ”vilade”. 
”Jag räcker lång näsa åt hela världen och låter den
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Gustav Hallström underarbete pä en ristningsyta vid Nämforsen. Foto ATA.

nu sköta sig själv ett tag. Här är härliga skogar att 
trava i, god och riktig mat och en god säng att sova 
i.” Den femte december söker, en förmodligen 
nervös, Bagge upp kronprins Gustav Adolf och 
förklarar situationen. En dag senare är saken klar 
och Bagge meddelar Tinnberg att han far 
”sekinema”.

Bagge tillägger: ”... ingenting i pressen om att 
HKH ingripit i saken.” Och Tinnberg skriver i ett 
svarsbrev: ”Slutet gott, allting gott. Jag håller med 
dig om att kronprinsen är en hyvens karl. Du 
skulle ha sett hur jag såg ut då han fångade in mig 
vid inlandsbanans invigning för ett par år sedan 
och tog mig med i sin salongsvagn där vi sedan 
sutto och pratade lapplandsarkeologi från Kåbdalis 
till Jokkmokk. Jag hade stora bötar på byxknäna 
och var både sliten och smutsig, men det brydde 
han sig inte om.”

Gustav Hallström
I motsats till Knut Tinnberg och Otto Santesson 
innehade Gustav Hallström under större delen av 
sitt yrkesverksamma liv en fast tjänst vid Statens 
historiska museum och riksantikvarieämbetet, 
först som amanuens, sedan som antikvarie mellan

åren 1925 och 1945. I maj 1944 blev han heders
doktor vid Uppsala Universitet.

Gustav Hallström kom att ägna en stor del av 
sitt arbete åt Norrlands förhistoria. I centrum för 
hans forskning kom hällmålningama och hällrist
ningarna i Nordskandinavien att stå. I hans stora 
arbete ”Monumental art of northern Sweden from 
the stone age”, som kom år 1960, dominerar be
skrivningen av Nämforsenristningama. Hall
ströms första besök vid Nämforsen skedde år 
1907, runt midsommar. Han bestämde sig då för 
att genomföra undersökningar av hela det skandi
naviska materialet med start vid Nämforsen. 
Under åren som följde — och decennierna — åter
kom Hallström gång på gång till Nämforsen- 
fallen, dokumenterade och gjorde jämförelser med 
från andra lokaler registrerat material. Från år 
1944, i samband med planerna för utbyggnaden 
av kraftverket, kunde Hallström genomföra om
fattande kompletterande undersökningar.

Gustav Hallströms forskningar placerade Näm
forsen och fangstbosättningarna i ett interna
tionellt sammanhang genom sina jämförande stu
dier med norskt, finskt och ryskt material. Han har 
kanske mer än någon annan svensk forskare i 
norrländsk förhistoria präglat den arkeologiska 
diskussionen kring norrländska problem.
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Kraftverksepoken 1944 — 1984

I Ängermanälvens flodområde farms ett fatal 
mindre kraftverk före 1940-talet. Nämforsen och 
Forsmo kraftverk byggdes och togs i drift 1946 
och 1948. Under följande decennier byggdes 
praktiskt taget hela Angermanälven ut. Där det 
förut var forsar och fall ligger nu kraftstationer och 
dammanläggningar; myrar och mossar i det flacka 
älvlandskapet har blivit sjöbotten och älvfaroma 
är sträckvis torrlagda nedanför höga dammar. 
Många älvsjöar har fått höjda vattenstånd med nya 
erosionshak högre upp i strandsläntema, på andra 
håll ligger den gamla strandlinjen övervuxen i nå
got skogsparti långt från vattenstråken. Dessa väl
diga ingrepp förändrade på många sätt det gamla 
kulturlandskapet. Gårdar, båthus och bryggor, 
åkrar,vägar och broar inlöstes av kraftverksbyg- 
garna för att jämnas med marken, schaktas bort el
ler sättas under vatten. På så sätt åstadkom utveck
lingen en förändring i de traditionella näringarna 
längs älvdalen, såväl i fjällbygderna som i skogs
landet.

Äseleälven
Ransaren

Sjön Ransaren, som ligger långt upp i förfjällsom- 
rådet, ovanför Fatmomakke och Kultsjön, inven
terades åren 1953 och 1954 varvid tre boplatser re
gistrerades och strandfynd av avslag och pilspetsar 
tillvaratogs. Under säsongen 1954 undersöktes ett 
fångstgropssystem om elva gropar längs stranden 
vid östra Ransarluspen.

Här kom arkeologerna upp i en gammal fångst
miljö med nybyggen, där man huvudsakligen för- 
söijt sig på jakt, fiske och boskapsskötsel. Bosätt
ningen omfattade tre generationer mellan 1890

och 1950.1 och med regleringen av Ransaren upp
hörde till största delen bebyggelsen.

I slutet av sjuttiotalet återvände arkeologerna till 
området, nu för att inventera sträckan mellan Ran- 
saren och Girisjön. Ett kraftverk planerades några 
hundra meter uppströms Ransaråns utlopp i Kult
sjön och ytterligare ett kraftverk planerades upp
ströms Gikasjön. Vid inventeringen registrerades 
inga nya fornlämningar.

Kultsjön
Kultsjön är en av de fjällsjöar inom älvområdet 
som rönt det största intresset hos olika arkeologer. 
Under 1930-talet undersöktes stränderna av Knut 
Tinnberg, som kunde plocka avslag på flera loka
ler. Är 1941 återvände Tinnberg och fann då den 
lilla ristade plattan med ett valfiskmotiv. Vid sam
ma tillfälle, inte långt från Saxåns mynning, samla
de Tinnberg in ett fyrtiotal krukskärvor magrade 
med asbest. Kärlet gick sedan att restaurera och 
blev känt som ’ ’Kultsj ökrukari ’. Åren 1945 till 
1947 genomfördes omfattande inventeringar i riks
antikvarieämbetets regi under ledning av Sverker 
Janson. De arkeologiska undersökningarna gjordes 
med anledning av de planerade sjöregleringsarbete- 
na i Ängermanälvens källområden. Fyndmängden 
på en och samma boplats kunde variera väldigt från 
ett år till ett annat. Vid besök på två boplatser nere 
vid luspen såväl 1945 som 1946 tillvaratogs bara 
ett fåtal avslag. Två år senare kunde däremot ett 
stort och representativt material registreras på 
samma plats. Varierande betingelser i strandzonen 
med vattenerosion och förflyttning av material 
kunde vara den naturliga förklaringen. De arkeo
logiska undersökningarna kompletterades också 
med fosfatkarteringar, utförda av dåvarande geo
logen E Granlund, för att utröna i vilken utsträck-
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Ransarsjöns utlopp i söder. Till vänster i bilden ses schakt- och dammbyggnadsarbetena för regleringsdam- 
men. Foto Vattenfall.

ning höga fosfåthalter kunde kopplas till fångst- 
boplatserna. Bilden blev något svårtolkad, då vissa 
lokaler uppvisade mycket låga värden, medan andra 
hade betydligt högre sådana. Vissa, nu bortspolade, 
boplatser kunde ha legat vid någon äldre fom- 
strandlinje. En äldre, lägre liggande strandlinje skulle 
kunna förklara varför materialet vissa år fänns på 
strandplanet och ej i strandslänten. Det skulle ha 
spolats uppåt under speciella betingelser.

De diskussioner som fördes kring Kultsjöun- 
dersökningama visade på en berömvärd framför
hållning från vetenskaplig synpunkt, med såväl 
arkeologiska som naturvetenskapliga inslag i tolk
ningen av resultaten. Materialet visade sig också 
vara rikt och unikt. Förutom skifferplattan och 
asbestkrukan, tillvaratogs ett stort antal pilspetsar i 
kvarts och kvartsit, skrapor, bl a en skedskrapa av 
kvartsit och stora mängder avslag.

Åren 1954 och 1957 genomförde riksantik
varieämbetet kompletterande undersökningar.

Vojmsjön
Vojmsjön utgör den nordligaste stora älvsjön in
om älvområdet. Den ligger på ungefär samma 
breddgrad som Kultsjön och sträcker sig upp i 
fjällområdena. Via Vojmån står den i förbindelse 
med Volgsjön och Äseleälven. Rekognosceringen 
vid Vojmsjön skedde samma år som vid Kultsjön. 
Även här hade Knut Tinnberg vid tidigare till
fällen registrerat boplatser. Boplatslägena vid 
Vojmsjön var, liksom vid Kultsjön och även vid 
Kvambergsvattnet, koncentrerade runt utloppet, 
vid luspen. Vid 1946 års inventering kunde Tinn-
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Utgrävning av boplatsvall vid Gråtanån nära Vojmsjöns utlopp. Foto David Loeffler, 
Västerbottens museum 1978.

berg registrera tolv lokaler vid Vojmsjöluspen, 
nära Gråtanån. Fyndmaterialet utgjordes av kvart- 
sitavslag, skrapor, slagna kvartsit-Acvartsspctsar, 
och ett par skärvor asbestkeramik.

År 1970 undersöktes en boplatsvall vid Vojm
sjöluspen (R188) av Agneta Althin-Modig från 
forskningsprojektet ”Norrlands tidiga bebyggel- 
se”NTB. Ett tjugo meter långt schakt grävdes och 
prover togs för C14-analys. Vid undersökningen 
framkom kärnor och avslag, skrapor, spetsar av 
kvarts eller kvartsit och en dolk av skiffer.

Västerbottens museum startade år 1975 på 
landstingets uppdrag projektet ”Arkeologiska un
dersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i 
Västerbottens län”. Projektets syfte var att genom
föra arkeologiska fältarbeten på, i första hand, 
boplatser som berörts av vattenregleringar.

Av flera skäl har strandbundna boplatser oftast 
undersökts på så sätt att endast en del av den totala 
bosättningsytan har grävts ut. Mellan provrutor 
och provschakt har alltså fångstboplatsens materi
ella lämningar legat kvar intakta. Regleringarna av
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Lokalpressens journalister kom i samlad trupp till utgrävningen i Varris. Här intervjuas Björn Allard av 
representanterför Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad och Nordsvenska Dagbladet.
Foto Astrid Linder 1957, ATA.

vattenmagasinen med varierande nivåer ledde så 
till att dessa gräs täckta ytor successivt eroderades 
fram, och skärvstenspackningar, härdar och av- 
slagskoncentrationer frilädes. Genom att veten
skapligt efterundersöka strandzonerna vid reglera
de sjöar och vattendrag har arkeologerna från 
museet i Umeå kunnat konstatera att stora bo
platsytor frilagts. Dessa var tillgängliga för doku
mentation en kort tid mellan snösmältningen och 
vårfloden då vattenståndet i magasinen var 
extremt lågt.

Undersökningarna kom geografiskt att kon
centreras till Maksjön-Varesen samt till Vöjmsjöns 
utlopp i Vojmån. Den efterundersökning som 
gjordes 1975, då stränderna av Maksjön och Vare- 
sen inventerades, gav en mångfald nya boplatser, 
som tidigare varit dolda i terrängen. Aven de äldre, 
registrerade och delvis undersökta lokalerna gav 
nya fyndförande ytor på strandplanen nedanför 
regleringsdammens nybildade erosionshak.

Under följande år gjordes flera efterundersök- 
ningar på skadade boplatser. Man grävde också ett

antal boplatsvallar inom ramen för projektet. Bo
platsvallen vid Vöjmsjö-luspen undersöktes igen 
år 1978 av Lennart Forsberg och Äsa Lundberg 
från Västerbottens läns museum. Målsättningen 
för undersökningen var att utifrån tidigare gjorda 
undersökningar testa hypotesen att det stått någon 
form av hydda i centrum av vallen. Undersök
ningen var även avsedd att ge ett underlagsmate
rial för framtida undersökningar av likartade ob
jekt inom regleringsskadade områden.

Boplatsen ligger vid den gamla älvfåran, inte 
långt från Gråtanåns utlopp där även andra arkeo
logiska undersökningar genomförts av museet. 
Bosättningen har lämnat spår efter sig utmed en ca 
200 meter lång sträcka, där vallen byggts upp. 
Grävningen skedde för hand med sållning av jor
den. Provrutor täckte hela området med jämna 
mellanrum längs ett koordinatsystem. Ett flertal 
kolprover insamlades för analys. Koldateringama 
visar på flera olika bosättningsskeden. De äldsta 
värdena ligger runt övergångsskedet meso- 
litikum-neolitikum, dvs ca 4200 f Kr. Sedan finns
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det dateringar från 2400 — 2000 f Kr, 800 — 500 
f Kr samt från yngre järnålder 500 — 950 e Kr. 
Här finns det typiska, norrländska fyndbeståndet 
av skifferspetsar, skrapor, asbestkeramik, jämföre- 
mål och stenavfall. Vojmsjöluspen har varit cent
rum for bosättning under en mycket lång förhis
torisk tid, en period av femtusen år. På en karta ser 
man ett myller av fömlämningar, boplatser och 
fångstgropar.

Inte långt därifrån, sydost längs ån, ligger en 
annan skärvstensvall, undersökt åren därefter. 
Koldateringama härifrån gav dateringar till tiden 
2500 f Kr.

Malgomaj — Värris
Malgomajs dämningsområde inventerades 1954. 
Tidigare hade Knut Tinnberg rekognoscerat 
stränderna runt Malgomaj och antecknat flera 
boplatslokaler, vilka dock senare kunde utmönst
ras av Axel Bagge.

Vid inventeringen 1954 kunde 37 boplatsloka
ler registreras, de flesta kring de mindre sjöarna i 
söder. Varris-Maksjön med omgivande vatten an
ses fortfarande ha ett mycket bra fiske. Man kan 
förmoda att dessa mindre sjösystem även under 
förhistorisk tid valdes som bosättningsområden, 
mycket beroende på de rika fiskevattnen. Aren 
därpå genomfördes fosfatkarteringar i syfte att be
gränsa och bestämma lokalernas utbredning.

Under åren 1956 och 1957 genomfördes stora 
arkeologiska utgrävningar av fångstboplatser. 
Nära 6000 m2 grävdes, vilket får anses vara stora 
ytor även med dagens mått mätt. Malgomajgräv- 
ningarna var inte bara arkeologiskt utomordent
ligt värdefulla. Rapporterna som senare skrevs 
kompletterades av ett ovanligt charmfullt bildma
terial från arbetet och fritiden.

Astrid Linder-Rissén ledde grävningarna med 
hjälp av bl a Göran Rosander, Björn Allard, John 
Ulriksson från Nyliden och sist men icke minst, 
om man får döma av fotografierna, Levi Abra- 
hamsson från Övre Malgonäset, ”aldrig rådlös, 
heller aldrig svarslös”.

De arkeologiska resultaten kunde närmast be
skrivas som överväldigande. Fynden räknades i 
hundratal, från såväl stenålder som brons- och 
järnålder. Sammanlagt tillvaratogs 1250 föremål,

pilspetsar, spjutspetsar, skrapor och mängder av 
avslag, allt i kvartsit eller kvarts, vidare krukskär- 
vor, täljstensfragment av gjutformar och me
tallfynd.

Fynden visar att man gjutit såväl arbetsyxor 
som knivblad. Vid Yarns finns tydliga indikatio
ner på att man ägnade sig åt metallurgisk verk
samhet; dvs man hade de tekniska färdigheter som 
behövdes för att kunna smälta metaller, framställa 
legeringar och gjuta vapen och redskap. Boplat
serna uppvisade även fynd av keramik. Keramiken 
utgörs av den här så vanliga asbestkeramiken, ett 
tunnväggigt, asbestmagrat gods. Den har mycket 
väl kunnat tillverkas på platsen, flera förekomster 
av god krukmakarlera finns runt Värris. Kerami
ken tillhör bronsålder — äldre järnålder och är 
alltså samtidig med bronsgjutformarna.

Huvudmassan av fyndmaterialet bestod dock 
av redskap och jaktvapen i skiffer, kvarts och 
kvartsiter, samt enorma mängder stenavfall. Vid 
bosättningarna har utförts såväl redskapstillverk- 
ning, keramikhantverk som bronsgjutning. Till
sammans med den stora mängden eldstäder, här
dar och andra konstruktioner måste området ses 
som ett centralt bosättningsområde, förmodligen 
ett huvudläger, bebott en stor del av året. De första 
bosättningsindikationema kan med hjälp av före
målen dateras till tiden mellan 2500 och 2000 f Kr.

På en av boplatserna kunde arkeologerna prepa
rera fram en rengrav. Benen hade grävts ner myc
ket omsorgsfullt och i en viss ordning. Graven 
måste alltså ha tillkommit i samband med någon 
slags ritual. I samband med rengraven uppstår 
också frågan om det var samer eller skandinaver 
som bodde vid Värris under denna långa förhisto
riska epok.

Fynd från boplatserna vid Värris och Grundsjön. Överst: 
keramikskärvor, magrade med asbest och dekorerade, spjut- och pil
spetsar av kvartsit och skiffer, del av järnkniv, blad av brons samt 
skrapor av kvarts och kvartsit. Underst: förarbeten till spjutspetsar 
av skiffer, stenklubbor och gjutformar av täljsten för holkyxa och 
bronsblad. Foto Lars Bergström 1958, ATA.
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Volgsjön — Åsele

Älvsträckan från Volgsjön och ner till Gafsele ut
gjorde länge en orörd del av den annars så hård- 
exploaterade Ängermanälven. Stig Anesäter, en 
privatarkeolog, inventerade Volgsjön och delar av 
Åseleälven 1948 och 1954. Materialet tillfördes 
Västerbottens Museum. Vid inventeringen regist
rerades bl a enstaka boplatser, lösfynd och samiska 
lämningar.

Tre projekterade kraftverksbyggen föranledde 
kulturhistoriska inventeringar och utgrävningar. 
Under åren 1974 — 75 och 1978 — 81 genomför
de riksantikvarieämbetet undersökningar från 
norra Volgsjön till Ostemoret.

De arkeologiska undersökningarna 1974 bölja
de med en inventering av de stränder som skulle 
beröras och arkeologerna registrerade ett stort an
tal boplatsområden med skärvsten, avslag och 
restprodukter spridda på strandplanen och i ero
sionshaken. Kartor upprättades och påföljande år 
provundersökte arkeologerna ca 100 fångstbo
platser på uddar och näs, vid sel och forsar längs 
älven. Provundersökningarna gav ett stort och 
värdefullt arkeologiskt material för fortsatta arbe
ten. Framför allt kunde man besluta om större ut
grävningar av speciella områden. Till projektet 
knöts även institutionen för ekologisk botanik vid 
Umeå Universitet för ett tvärvetenskapligt sam
arbete.
Pollenanlyser planerades i anslutning till arkeolo
giskt intressanta objekt. På så sätt skulle man inte 
bara få ett arkeologiskt material, utan även pollen
diagram från närbelägna mossar, som berättade 
om dåtidens växtvärld.

Utgrävningarna fortsatte 1978 och pågick fram 
till och med 1981. Samtidigt med det arkeolo
giska arbetet bestämdes provtagningsställen för de 
paleobotaniska undersökningar som skulle göras. 
Målsättningen för arkeologerna var att i första 
hand gräva ut lämningarna i ett avgränsat bosätt
ningsområde. På så sätt skulle man kunna detalj- 
studera fornlämningama och kanske finna ledtrå
dar till bosättningarnas utformning och deras 
ekologi.

Vid södra Volgsjön blev boplatser föremål för 
mer ingående undersökningar och där upprättades 
också ett pollendiagram. Såväl uppströms som 
nedströms detta område var fyndtätheten mycket

Uten och det låg nära till hands att se området som 
en bosättningsenhet. Fem bolatser undersöktes 
under säsongen 1979 och 1980. Ett rikt och varie
rat material tillvaratogs och flera konstruktioner 
grävdes ut.

Förutom skärvsten och avslagsrester registrera
des på boplatserna ett typiskt fyndmaterial från 
jägar- och fångstkulturer. Slagna pilspetsar i kvarts 
och kvartsit, skrapor, keramik, magrad med asbest 
och ett par, i dessa trakter, ovanliga artefakter, 
nämligen ett litet fragment av skaftänden till en 
skifferkniv, ett redskap som förekommer glest 
spritt i Norrland. Nedströms forsen, på strand
planet vid boplats R 428 tillvaratogs ytterligare en 
skifferkniv, denna gång ett helt exemplar, ett för
arbete till en s k eneggad krumkniv i röd skiffer.

Dessa två redskap är sannolikt äldre än huvud
massan av materialet. Motsvarande boplatsfynd 
nere vid de forntida kusttrakterna har kunnat 
strandlinjedateras till ca 3500 f Kr. Tills vidare ut
gör de ”isolerade” fynd vid Volgsjön. De visar att 
någon jägare eller fångstman rört sig i området, 
men fynden kan inte utan vidare knytas till någon 
bosättning. Asbestkeramiken och de slagna pil
spetsarna däremot visar tydligt på en kontinuerlig 
bosättning vid älvsjön under århundradena före 
Kristus. Asbestkeramiken tillvaratogs på kullen 
bredvid SMU-gården på sjöns östra strand.

Tvärs över sjön, vid foten av Tallberget och på en 
utskjutande halvö ligger boplats R 396. Vid ut
grävningarna av boplatsen påträffades ett rikt 
boplatsmaterial. Ett täljstensfragment av en gjut
form och ett mindre antal bronsbitar tyder på att 
man här på udden sannolikt gjutit enkla bronsfö
remål. De dyrbara bronsbitama har man kanske 
kommit över genom kontakter nere vid kusten, 
längs vilken man sedan länge haft en förhistorisk 
”handelsväg”.

Vid Råselet, inte långt från Meselefors ligger 
många boplatser. Av 34 registrerade boplatser har
23 varit föremål för olika undersökningar. Boplat
serna ligger tätt och måste tolkas som en koncent
rerad och sammanhängande bosättning i Råselevi- 
ken, som utgör rester efter en äldre älvfåra väster 
om nuvarande älvstråk. Här har registrerats nästan
24 kg stenavfall. Materialet är till största delen av
slag och restprodukter i kvarts och kvartsit till
sammans med 94 skrapor och åtta pilspetsar i skif
fer och kvartsit. Skraporna har till största delen på-
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Utgrävning av en boplats på en holme i Volgsjöns södra del. Längs baslinjen grävs provrutor. 
Foto Harald Sundlin 1980.

träffats ute på Viknäset. De förekommer på 
boplatserna i olika proportioner, i förhållande till 
avfallet. En boplats kunde uppvisa 45 skrapor på
2.7 kg avfall, en annan boplats hade en skrapa på
7.8 kg avfall. Frekvensen stenavfäll i förhållande till 
antalet skrapor innebär förmodligen att en boplats 
med mycket stenavfall och en skrapa är tillverk- 
ningsplatsen, ”skrapverkstaden” och att vissa 
boplatser med lite stenavfall och många skrapor, är 
någon slags bearbetningslokal där man hantverks
mässigt använde stenskraporna för exempelvis 
ben- eller träbearbetning.

Det stora antalet sänkestenar som påträffades 
kan inte tidsbestämmas. Som lösfynd kan man 
förmoda att de är sentida nätsänken.

Råselebosättningen bör alltså dateras till sista år
tusendet f.Kr. Den skiljer sig från bosättningen vid 
Volgsjön såtillvida att keramik saknas i fyndmate
rialet.

Vid Almselet, några kilometer uppströms den 
gamla byn Almsele, ligger boplatslämningama 
tätt. Som namnet antyder finns här breda lugnvat
ten och flacka strandplan av finkomiga, lätterode- 
rade sediment.

29



Autorvad yta på en boplats vid Åsele samhälle. Under torven fanns 
stora mängder skärvsten och avslag. Djupare ner påträffades en av
lång och en rund härd som avtecknade sig tydligt i den ljusa sanden. 
Foto Harald Sundlin 1978.
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Vid inventeringarna 1974 tillvaratogs skrapor 
och avslag på stränderna. Utgrävningarna på
följande år gav bl a ett intressant fynd på fomläm- 
ning 76, en boplats som låg isolerad från de övriga 
bosättningarna. Ett antal slagna förarbeten till 
spetsar i mörk kvartsit tillvaratogs i en av rutorna. 
Möjligheten att det skulle kunna vara en verks- 
tadsplats är liten, eftersom antalet restprodukter 
och avslag är lågt i förhållande till antalet bearbeta
de artefakter. Spetsarna har troligen inte tillverkats 
på platsen, utan har ingått i jägarens redskapsbe- 
stånd, för att retuscheras när spetsen skulle skaftas 
före jakten.

Vid Stenselekroken, där Torvsjöån mynnar ut i 
Aseleälven ligger en stor fangstboplats, längst ut 
på det långsmala näs som skiljer de bägge vatten
vägarna åt. Boplatsen (R 123), som hade en bo
platsvall, undersöktes 1975 och 1981. Vid provun
dersökningen 1975 tillvaratogs en pilspets, ett 
tjugotal skrapor, en klubba, brända ben och ca 800 
avslag och restprodukter.

Boplatsvallen undersöktes 1981. Av särskilt in
tresse var vallens konstruktion och tillkomstsätt. 
En hypotes är att flera av dessa vallar kan ha varit 
grophus. Vallen har då varit väggar och den för
sänkta och rensade ytan innanför vallen har varit 
bostadens golv. Utgrävningen visade, att den för
sänkta golvytan var rensad från sten, som med 
jord och grus kastats upp i den omgivande vallen. 
Tydliga spår av eld kunde fastställas på flera ställen. 
Skörbränd sten har, tillsammans med brända ben 
och skräp, kastats i vallen framför allt åt söder där 
en markant kulle på så sätt har växt upp. De stora 
mängder grus och obrända stenar, som ingår i val
len visar att den inte uteslutande varit en av- 
fallshög.

Fornlämning R 129 utgjordes av en stor fångst
boplats, vars lämningar registrerats längs en flera 
hundra meter lång brink. Boplatsen låg på Åsele- 
älvens vänstra strand mitt emot Åsele samhälle 
strax norr om Kvällåns mynning. Utgrävningar
na, som pågick i två säsonger, gav fyndmaterial 
och konstruktioner från olika tider. Slipade skif
ferspetsar med tånge och mothakar tillvaratogs, 
liksom fint slagna kvartsitspetsar med rak bas och 
finretuscherade eggar. Arkeologerna påträffade 
också ett stort antal skrapor av kvarts och kvartsit 
liksom avslag, brända ben och skärvsten. Ett 
märkligt depåfynd kunde tillvaratas, djupt ned

grävt på boplatsens centrala del. Det utgjordes av 
en samling jämnstora rosenkvartsbitar lagda i en 
liten, oval hög ca 15 x 10 cm stor med ett (!) svart 
kvartsitavslag på toppen.

På boplatsens södra del undersöktes två härdar 
med ovanligt utseende. En av härdarna var cirkel
rund och noggrant uppbyggd av jämnstora stenar 
med en diameter av ca 0,6 m. Den andra härden 
var en 3 m lång och 1 m bred långhärd, orienterad 
i riktning nordväst-sydost. Den var skarpt av
gränsad med ett rödbränt kantskikt mot den om
givande, ljusa sanden och fylld med skörbrända 
stenar, kol och sot. Härdarna har C14-dateras till 
tiden mellan 400-tal och 600-tal e Kr.

Långhärdens utseende föranledde arkeologerna 
att utvidga undersökningsområdet för att på så 
sätt försöka finna spår efter ett långhus, men inga 
spår av huslämningar kunde ses i schaktbottnama 
eller längs sidorna.

Inte långt från Söråselesjön undersöktes en an
nan fångstboplats belägen på en flack, sandig/mo- 
ig slänt intill den sanka stranden. Lokalen hade 
undersökts på traditionellt sätt med provgräv
ningar 1975, varvid det vanliga stenåldersmateria- 
let tillvaratogs. Under säsongen 1979 utvidgades 
undersökningen och ett större antal ytor under
söktes.

I undersökningens slutskede påträffades en 
kokgrop, varifrån tre kolprover togs för analys. 
Koncentrerat intill gropen och spritt över en yta på 
6 — 8 m2 fanns enstaka avslag i kvarts, vars utseen
de skiljde sig från de fina kvartsitavslagen som var 
spridda över resterande boplatsyta. Kolprovema 
gav dateringar mellan åren 6640 och 5505 f Kr. 
Boplatsen utgör i nuläget en av de äldsta jägar- 
boplatsema i Norrland. Den ingår i en växande 
gmpp av daterade lokaler med rötter i det mesoli- 
tiska Skandinavien. Vid Garaselet, Vojmsjön och 
Långseleån har sådana tidiga bosättningar konsta
terats.

Runt Stamsjöns stränder har registrerats ett stort 
antal boplatslämningar. Avrinningen från Stam- 
sjöån har inneburit en kraftig erosion, särskilt tyd
lig vid boplats 107. Vid inventeringen 1974 regist
rerades avslag och skärvsten längs hela 
strandsträckan i och nedanför erosionshaket. Vid 
provundersökningen påföljande år grävdes längs 
kanten av strandslänten och inåt land. Provgräv
ningen gav anmärkningsvärt fa indikationer längs

31



Under 1958 och 1959 undersöktes hela sandstranden vid Camboedan. Fynden var jämnt spridda, tydligt 
utspolade under tidernas lopp. Foto Astrid Linder 1958, ATA.

så gott som hela strandsträckan och inga inåt land. 
En naturlig förklaring kan vara, att erosionen har 
förstört och fört bort den största delen av boplat
sen. Denna form av påverkan är ofta iakttagbar vid 
arkeologiska undersökningar. En försiktig tolk
ning av utgrävningsresultaten vid Stamsjön ger en 
bild av en samlad bosättning som kan ha legat vid 
den gamla sjöstranden runt hela sjön. Stränderna 
har gett avslags- och skärvstensfynd på de ställen 
där erosionen blottlagt strandpartier som tidigare 
varit strandslänt.

Hällby
Dämningsområdet fór Hällby kraftverk invente
rades under oktober månad 1957. Inventeringen 
föranleddes av att Gulsele AB planerade ett större 
kraftverksbygge i Hällbyforsen. Inverkningsom-

rådet omfattade sträckan från Gafseleforsen ner till 
Hällby och upp i Sämsjöån och Sämsjön. Vatten
ståndet vid Hällby kom att höjas hela sjutton me
ter, Sämsjön ”bara” sju meter. Vid inventeringen 
kunde det konstateras, att 65 boplatser och ca 30 
fångstgropar låg inom området.

Under arbetssäsongen 1958 och 1959 under
sökte Astrid Linder-Rissén en av stenåldersloka- 
lerna vid Gammboedan, en lokal längs älvfaran. 
Den undersökta ytan omfattade drygt 1700 m2. 
Fyndmaterialet bestod av såväl sten- som metall- 
fynd och omspände tidsmässigt flera tusen år, från 
stenålder till medeltid. Det var huvudsakligen 
kvarts eller kvartsitredskap, skrapor och spetsar. 
Dessutom förekom redskap av skiffer, grönsten 
och flinta. I den över hela ytan utströdda kvartsiten 
registrerades ansamlingar av mindre, tunna kvart-
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sitavslag tillsammans med förarbeten till slagna 
kvartsitspetsar. Här har pilspetsarna tillverkats av 
den forhistoriske stensmeden, splitter och halvfab
rikat har blivit Eggande på marken. Verkstadsplat- 
sema låg intill eller i närheten av härdar och av- 
fallshögar på boplatsen. Fyndspridningen visar 
här, liksom på andra ställen, hur de tunna kvartsit- 
avslagen har bildats vid tillverkningen av slagna 
spetsar med rak bas. En annan boplats (Hälla) in
om dämningsområdet undersöktes av Elisabeth 
Allard år 1966. På en del av den ca 500 meter långa 
bosättningen fanns ett Etet område med orörda 
kulturlager i djupled, alltså en vertikal stratigrafi.

Ett urval av de föremål som påträffades vid Gamboedan: 
asbestkeramik, sänkesten, spjutspets och eldstål, huvud av kritpipa, 
bronslänk, pilspetsar, bryne, skrapor och ett sk nordbottniskt red
skap. Foto Nils Lagergren, ATA.

Resultatet av den undersökningen har inneburit en 
för norrlandsarkeologin viktig kronologisk dimen
sion, en boplats med avgränsande lager. Omstän
digheterna gav också arkeologerna möjEgheter att 
knyta de olika lagren till koldateringar. På så sätt 
har man kunnat studera teknologiska förändringar 
i bosättningsområdet under tiden 2000 — 1400 f 
Kr. I det understa och äldsta lagret på boplatsen re
gistrerades redskap och avfaH i kvarts som domi
nerande material. Längre upp i lagerföljden över
går stenmaterialet till kvartsit och fhnta, för att i 
det övre lagret helt domineras av kvartsiter.För- 
ändringen sker omkring år 1600 f Kr. Den äldre 
kvartsen finns inte naturEgt i området i motsats till 
kvartsiten. Den sannoEka förklaringen är att vi far 
en mer regelbunden fastare bosättning inom om
rådet omkring år 1600 f Kr, då den lokala kvartsen 
utnyttjats för redskapstülverkning. Den tidigare 
kvartsen har medtagits från annat håU som råvara 
eller halvfabrikat.

De osteologiska bestämningarna av benmate
rialet från boplatserna runt HäUa visar inte ovän
tat, att framför allt älgen varit det djur somjagades. 
HäUafolket har också jagat bäver, fiskat och ägnat 
sig åt fagelfangst.

Degerforsen
Degerforsens dämningsområde inventerades för 
sjöregleringama år 1961. Området Egger ca tio 
kilometer norr om Junsele. Vid inventeringen till
varatogs skrapor och avslag av kvarts och kvartsit 
på strandplanen till fem boplatslokaler. På tre av 
dessa fem boplatser genomfördes utgrävningar 
under arbetssäsongen 1963.1 materialet kan näm
nas en grönstensyxa samt en mejsel av grå, kornig 
bergart.

Inför planeringen av en kraftstationsanläggning 
i Röån genomförde riksantikvarieämbetet kultur
historiska inventeringar inom Betarsjöns område i 
september 1980. Innan dess hade en översiktEg in
ventering genomförts 1968. Vid detta tillfälle re
gistrerades en fyndplats för en stenyxa på sjöns 
östra strand. Vid de genomförda inventeringarna 
av sjöstränderna år 1980 kunde inte mindre än 
tjugoen boplatser och tre fångstgropar registreras. 
Ett fyndmaterial som bestod av avslag och rest
produkter i kvarts och kvartsit tiUvaratogs.
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Rå-inget
Vid Rå by undersökte Gustav Hallström år 1946 
en boplats som uppvisade det for Norrland ovan
liga förhållandet med klart avgränsade fyndlager i 
olika skikt. Boplatsen kallades for Rå-inget I och 
visade sig vara av central betydelse för den krono
logiska diskussionen. Boplatsen påträffades ca 3,5 
km ovanför Nämforsen strax utanför Rå by och 
den skulle till största delen komma att förstöras av 
de planerade vattenregleringama. Kulturlagren 
var upp till en meter tjocka och flera tydliga lager 
kunde prepareras fram vid grävningen. Totalt 
undersöktes 560 m2. Varje fyndlager var ca 10 cm 
tjockt utom det understa som var ca 20 cm tjockt. 
Mellan det understa och de övriga lagren fanns en 
stor, sammanhängande skärvstenspackning (11 X 
6 m) med kol och aska som på ett effektivt sätt av
gränsade fyndmaterialet i det äldsta skiktet från de 
övriga skikten och just detta förhållande kom se
dan att få den största betydelse. Under packningen 
dominerades avslagsmaterialet av olika kvartsiter 
och slipade skifferspetsar med tånge och motha
kar. Ovanför packningen påträffade man, med 
klar avgränsning nedåt, de karakteristiska slagna 
kvartsitspetsama med rak bas. Samtidigt fanns nu 
alltmer asbestkeramik, flintmaterialet ökade och 
de tunna avslagen visade ett maximum strax 
ovanför packningen för att i de övre lagren minska 
något.

Resultaten av analyserna visade att de första 
fångstmannen vid Rå-inget slog sig ner på platsen 
någon gång runt 3000 f Kr och att platsen sedan 
varit frekventerad mer eller mindre intensivt under 
hela perioden fram till Kristi födelse.

Vad som i förstone kan förbrylla är att vi här har 
betydligt mer brända ben än vid Nämforsenbo- 
platsen som ligger 3,5 km nedströms. Den osteo
logiska analysen har påvisat bl a älgben, vilket 
saknas vid Nämforsen. Rå-inget har sålunda varit 
en mer traditionell fångstboplats, av och till be
bodd under hela neolitikum och bronsålder. Före
komst av ben från nötkreatur i de två översta lag
ren kan tolkas som lämningar från yngre järnålder 
och alltså vara indicier på boskapskötsel. Det är in
tressant att jämföra dessa fynd och lagerföljder 
med den stora boplatsen vid Hälla, varifrån vi 
dessutom har C14-dateringar. I alla väsentliga de
lar överensstämmer lagerföljderna och fyndsam
mansättningen. Det äldsta lagret på Hällaboplat

sen har kunnat dateras till före år 2000 f Kr. Lagret 
utmärks av en hög procent kvartsavslag och slipa
de skifferspetsar med mothakar och tånge. Runt 
1600 f Kr förändras bilden, vi får en betydligt hög
re procent avslag av brecciekvarts, spetsformema 
förändras, och asbestkeramikens frekvens ökar i 
fyndmaterialet.

Föremålens kronologi vid Hälla och Rå-inget 
användes ofta för att datera andra fangstboplatser i 
Norrland.

Fjällsjö älven
Borgasjön

Samtidigt med fältarbetena vid Arksjön-Ormsjön 
rekognoscerades också Borgasjön av Harald 
Hvarfner. Två ”gravhögar” hade varit kända där 
sedan tidigare. Lappfogden Alarik Dalquist om
nämner i ett brev till riksantikvarien 1896 att ”... 
på byn Soutmes område i vestra änden af nämnda 
sjö skulle finnas några gamla gravhögar, hvarför 
jag rodde till platsen och på ett ställe fann en graf- 
hög, som dock numera var utrifven”. Dahlquist 
berättar sedan att denna blivit utsatt för rovgräv- 
ning och ”vräkt i sjön”. Att några gravhögar skulle 
ha funnits kunde inte verifieras vid undersökningen 
1950.

Fyra fomlämningar undersöktes, en av dem den 
ovan relaterade ”gravhögen”, de övriga visade sig 
vara fångstboplatser med föremål som skrapor 
och avslag, i såväl ljus som mörk kvartsit.

Stora och Lilla Rajan 
Under åren 1942 och 1944 registrerade Knut 
Tinnberg åtta lokaler varifrån han tillvaratog skra
por och stenavfall.Kulturhistorisk inventering ge
nomfördes under juli 1958 och juni 1959 inom de 
områden som skulle komma att beröras av kraft
verksbyggena vid Korsselbränna. Vid Stora och 
T illa Rajan registrerades vid dessa tillfällen sex 
boplatslokaler. De vid inventeringarna 1958 och 
1959 registrerade lokalerna sammanföll delvis 
med Tinnbergs boplatser, så antalet uppgick nu till 
elva fångstboplatser och ett fångstgropssystem.
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Korsselbränna. Utsikt över Lilla Raijan. Foto Lars Bergström 1958, ATA.

Ormsjön
Från Ormsjön hade tidigare påträffats lösfynd 

av en skifferspets och en klubba med skaftränna. 
Knut Tinnberg rekognoscerade området 1944 och 
insamlade ett stenmaterial. Kulturhistorisk inven
tering i samband med sjöregleringama vid Orm
sjön och Arksjön utfördes år 1950 varvid fjorton 
lokaler registrerades vid Ormsjön. En boplats un
dersöktes och gav fynd av skrapor, pil- och spjut
spetsar samt keramik. En enstaka boplats vid Ark
sjön registrerades, enligt traditionen skulle det röra 
sig om en lappgrav.

En fångstboplats i södra delen av sjön under
söktes av Harald Hvarfner år 1950 varvid ca tusen 
avslag samt pil- och spjutspetsar av kvarts och 
kvartsit kunde tillvaratagas. Vid grävningen fram
kom också sex krukskärvor av asbestkeramik. Vid 
övriga boplatser runt sjön insamlades ett typiskt 
boplatsmaterial i kvarts och kvartsit.

Rörströmssjöama
Rörströmssjöama, som omfattar Bellvikssjön, 
Rörströmssjön och Sundsjön, inventerades år 1951 
varvid 45 fyndlokaler kunde registreras. De flesta 
av dessa var fångstboplatser, som upptäckts av 
Santesson redan på tjugotalet. Inventeringen 
kompletterades med provgrävningar på sex 
fångstboplatser. Fyndmaterialet bestod av kvarts- 
och kvartsitavfall, skrapor, spjut- och pilspetsar av 
såväl skiffer som kvarts, asbestkeramik och ett par 
gjutformsfragment. Inom området fanns också ett 
stort antal fångstgropar.

Lesjön
Santesson inventerade Lesjön på 1920-talet varvid 
han fann nio boplatser. Vid sjöregleringsinvente- 
ringen utökades antalet till 26 varav nio boplatser 
grävdes vid de påföljande undersökningarna. Tre 
av boplatserna gav ett större antal fynd. Slipade
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skifferspetsar och slagna kvartsitspetsar, liksom 
yxor och mejslar och över sjuhundra fragment av 
asbestkeramik framkom vid utgrävningarna på 
Grananäset och Lemnäset. På Lemnäset tillvara
togs också en unik liten bjömhuvudskulptur av 
sandsten, ett fragment av en yxa. C14-analyser 
från boplatsen på Grananäset daterar bosätt
ningarna till yngre stenålder (2900 — 1700 f Kr) 
och århundradena kring Kristi födelse.

Hotingsjön
Hotingsjöns arkeologiska historia går tillbaka till 
1800-talet, då man hittade skifferspetsar och andra 
redskap vid sjöns stränder. Ar 1883 upptäcktes det 
vikingatida gravfältet, som undersöktes 1906 och 
1952. På tjugotalet inventerades området av San- 
tesson, som bl a påträffade den välbekanta skärv- 
stensvallen vid Bellsås (Tåsjö 101). År 1952 inven
terades Hotingsjön av Sverker Janson och Harald 
Hvarfner, varvid 40 lokaler kunde registreras. En 
vetenskaplig undersökning i vallen vid Bellsås ut
fördes 1969 av Agneta Althin-Modig inom ramen

för NTB-projektet. Vid inventeringen för ekono
miska kartan 1970 — 71 fördubblades antalet bo
platser runt sjön och de kända boplatsvallama 
ökade från två till sex. Den totala undersöknings- 
bilden vid Hotingsjön är unik i sitt slag. Under
sökningarnas resultat, med stora fyndmängder, 
dateringar av boplatsvallama, den osteologiska 
analysen och det unika Hotinggravfältet gör om
rådet till ett av Norrlandsforskningens ”eldora
don”. Fångstbosättningama sträcker sig från tidig- 
neolitikum fram till tiden kring Kristi födelse. Ty
värr föreligger ett tidsglapp mellan de yngsta 
bosättningarna och anläggningstiden för grav
fältet.

På Andersnäset ligger en mäktig boplatsvall 
uppbyggd av skärvsten och avfall, med djurben 
och avslag i det tjocka kulturlagret. Vid sjöns 
stränder finns flera sådana vallar, fomlämningar 
från fångstkulturemas bosättningar för flera tusen 
år sedan. Bellsåsvallen har vid skilda tillfällen 
undersökts, första gången av O B Santesson. Är 
1951 gjorde Harald Hvarfner en mindre under-
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sökning av vallen, då stora mängder avslag, red
skap och djurben tillvaratogs. Vid den undersök
ning som forskningsprojektet NTB genomförde 
år 1969 kunde arkeologerna registrera ca 25 000 
avslag, mängder av älgben samt pilspetsar, knivar, 
klubbor och kol. Den vetenskapliga utgrävningen 
hade till syfte att i ett schakt få fram kronologiska 
hållpunkter, för att på så sätt fastställa vallens ålder 
och användningstid. Något schematiskt visade 
kolanalysema att boplatsen använts under tiden 
4500 — 3800 f Kr. Bland älgbenen farms kranier 
med fällda hom vilket visar att jakten bedrivits på 
vintern.

Vid undersökningen av vallen har man också 
funnit asbestkeramik, dock icke direkt i vallens 
fyndlager utan i ytan innanför. Asbestkeramiken 
som använts under århundradena före Kristi fö
delse är en viktig ledtyp. Bosättningarna runt Ho- 
tingsjön har alltså sträckt sig långt fram i tiden.

Ytterligare en boplatsvall påträffades av Harald 
Hvarfner år 1954. Den var belägen på den västra 
av de små Bellsåsöarna. Skärvstenskoncentratio- 
ner kunde iakttagas i vägskämingen efter den ny- 
bmtna vägen och en låg, oregelbunden vall kunde 
skönjas i terrängen söder om vägen.

Undersökningen, som genomfördes av Birgitta 
Hallgren-Hjolman år 1959, omfattade en 15 x 
30m stor boplatsvall med en oval svacka i mitten. 
Skärvstenspackningen var 60 cm tjock. Fynden 
utgjordes huvudsakligen av skrapor i kvarts, frag
ment av skifferspetsar eller dolkar, 7700 avslag, 
kärnor och restprodukter, samt 1,6 kg brända ben.

Sex boplatsvallar är kända vid Hotingsjön. De 
är koncentrerade i två gmpper där två boplatsval
lar ligger i västra delen av sjön varav en på Långön 
och en på en liten holme söder därom. Den större 
gmppen om fyra vallar ligger vid Bellsås, på små- 
öarna nära den södra stranden. Antalet och kon
centrationen visar på en ganska omfattande bo
sättning vid Hoting under äldre neolitikum. Som 
framhållits på annat håll kan dessa boplatsvallar 
mycket väl ha fungerat som vinterhus, grop- eller 
jordhus under den kalla årstiden. Då kan Hoting- 
sjöns stränder mycket väl ha varit vinterbosättning 
för en jägarbefolkning.

På Långön finns ett vikingatida gravfält, anlagt 
på det smala näset längs sjöns nordsida. Sjöar och 
älvstråk utgjorde då som nu naturliga leder. Vid 
Hoting sammanstrålar flera vattenvägar och ås-

Hängen och dolk av skiffer från två boplatser vid Hotingsjön. 
Foto Gabriel Hildebrand. Skala 1:2.
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ryggar, vilka kan ha utgjort leder for jakt- och 
fiskefärder vidare in i vildmarken. Från yngre 
stenålder vittnar ett hundratal boplatser om att vi 
här haft ett centrum for fångsten. Gravfältet visar, 
att området även varit bebott under sen vikingatid.

Det är svårt att avgöra hur länge detta gravfält 
varit känt av ortens befolkning. En anmälan om 
gjorda fynd inlämnades till Vitterhetsakademien 
år 1883 av länsmannen Nils Erik Sillén, varvid 
fynd tillfördes Statens historiska museum. Då ha
de emellertid gravfältet varit känt en längre tid och 
flera gravar varit utsatta för plundringsförsök. Ar 
1906 kom ytterligare rapporter om att man i flera 
gravhögar på Långön funnit kol, skelettdelar och 
brända ben. Detta ledde till att professor T J Arne 
på hösten 1906 genomförde en undersökning av 
de sex sydligaste och mest välbevarade gravarna. 
Resultaten från undersökningen publicerades i 
Fomvännen 1926. Från arkeologiskt håll var man 
begeistrad över undersökningsresultatet. Riksan
tikvarieämbetets önskan att restaurera gravfältet 
kunde så genomföras 1952 i samband med de ar
keologiska undersökningarna inför den föreståen
de regleringen. Vid detta tillfälle undersöktes ock
så de återstående gravarna.

Gravfältet bestod av elva högar, anlagda längs 
sydsidan av Långön utmed en sträcka av ca 200 
meter. Gravarna var uppbyggda av jord med en 
runtom löpande, gmnd ränna. Diametern variera
de mellan fyra och sju meter. Såväl kistbegrav- 
ningar med bevarade skelettrester som brandgra
var kunde dokumenteras. Både män och kvinnor 
hade begravts på Hotinggravfältet tillsammans 
med ett rikt och mångskiftande föremålsbestånd: 
textilier och dräkttillbehör, smycken, mynt, vapen 
och redskap.

Textilier fanns bevarade i tre av gravarna, 
mansgraven nr 6 och kvinnogravama 9 och 10. 
Fragmenten har bestämts till yllekypert av flera 
olika typer och av ”utmärkt kvalitet”. Kvinnogra- 
ven nr 9 innehöll dessutom ett litet fragment av 
lärft — ett linnetyg i tuskaft. Växtfibrer är sällsynta 
i förhistoriska fynd. Det lilla linnefragmentet har 
bevarats genom att det legat an mot ett bronsbe
slag. Kypertfynden i mansgraven har tolkats som 
rester av en mantel och en livklädnad. Den 
mörkblå manteln med bronsnitar har varit hopfas- 
tad med ett pälsverk.

Ringspännen som hör till dräkten påträffades i

Fyndfrån gravfältet på Långön: ringspänne och tredelad remdelare 
av brons samt en välbevarad pung av ödleskin i vilken ßinta och 
eldstål förvarats. Skala 1:1. Foto Nils Lagergren 1967, ATA.
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Fyndfrån gravfältet på Långön: sex sk orientaliska beslag, glaspär
lor och fem genomborrade silvermynt. Två av mynten är tyska, två 
är anglosaxiska efterpräglingar. Ett är ej möjligt att bestämma. 
Skala 1:1. Foto Nils Lagergren 1967 och Gunnel Jansson 1985,

tre exemplar, två i mansgravar och en i kvinnogra- 
ven nr 9. Två spännen med upprullade ändar är av 
östlig proveniens. Remsöljor, remändebeslag och 
en tredelad remdelare, allt av brons, fanns i fyra av 
gravarna. Dessa små dräktdetaljer har delvis, lik
som de två ovannämnda spännena, östligt ur
sprung.

S k orientaliska beslag tillhör ofta den vikingati
da dräkten. Fynd av sådana finns bl a från Birka i 
Mälardalen, där de utgjort importföremål från 
Baltikum, Finland och Ryssland. En av Ho- 
tinggravfältets brandgravar, nr 12, innehöll sex 
små ornerade beslag av brons, de flesta är bältebe
slag. Dessa har sannolikt kommit till Norden via 
handelsvägarna från öster, for att slutligen hamna 
i brandgraven på Långön.

Övriga smyckeformer från Hoting är pärlor 
funna i kvinnograven nr 9, en brakteat i kvinno- 
graven nr 6, samt fem genomborrade silvermynt i 
kvinnograven nr 10. Mynten är av stort intresse, 
då de kan datera tidigast möjliga gravsättning. Två 
av mynten är tyska, det ena präglat för Otto III av 
Sachsen (983 - 1002 e Kr), det andra for en svår- 
placerad ”hertig Henrik av Sachen”. Två andra 
mynt är anglosachsiska efterpräglingar från Nor
ge. Det femte myntet är mycket nött i ytan och 
omöjligt att närmare bestämma. Mynten visar att 
graven anlagts någon gång under 1000-talets 
böljan.

I tre av gravarna fanns delar av benkammar. Det 
är framför allt fragment av de ornerade ryggbesla
gen som bevarats.

Eldstål och flinta fanns i flera av gravarna. Till
sammans med fnöske utgjorde de ett primitivt el
don, sådana var bokstavligen livsviktiga här uppe 
i jaktmarkerna, framför allt under vintern.

I grav nr 6 hittades en välbevarad pung av ödle- 
skinn i vilken flinta och eldstål förvarats. Skinnet 
har artbestämts till en ödla av släktet Varanus, vars 
hemvist är Indien eller Belutchistan. Elddons- 
pungen kan ha tillverkats i Sverige eller Ryssland 
av ett skinn som troligtvis har kommit genom den 
arabiska handeln via Dnjeprvägen över Gotland 
till fastlandet och Ångermanland.

Knivar påträffades i fyra av gravarna. De tillhör 
den vanligaste vikingatida typen. Jämpilspetsar 
har ingått i gravgåvorna i tre gravar. Här finns bå
de tvärpilar och lansettformade jämspetsar, somli
ga med bevarade skaftfragment i trä, samt ben
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spetsar. Pilarna kan dateras till 1000-talet. Järn- 
yxor har nedlagts i tre av gravarna. De är s k fyrfli
kiga skafthålsyxor av västnordisk typ, vilka under 
vikingatid importerades till Mellannorrland, for 
att senare tillverkas inom landet. SkifFerbrynen 
och en doppsko av järn fanns också i gravarna.

Hotinggravfaltets gravgåvor tyder på kontakter 
med det södemt Eggande Birka, mot väster och 
sydväst med Norge och Jämtland samt mot öster 
med Ryssland och Asien. Beslagen och ödleskin- 
net, liksom brakteaten och mynten, har naturligt
vis hamnat här via ett otal mellanhänder. Jämred- 
skapen kan ha inköpts direkt från en smed, klädet 
kanske levererades från en vävkammare i Birka.

Det kan vara av intresse, att for ett ögonblick 
fästa uppmärksamheten på Storsjöbygden och ett 
gravfält vid Rösta intill Storsjön. Här undersökte 
Knut Kjellmark ett gravfält från yngre järnåldern, 
vars gravinnehåll i mångt och mycket överens
stämmer med Hotinggravfaltets.

En mansgrav från vartdera gravfältet förtjänar 
en närmare jämförelse. Båda gravarna var skelett
gravar med spår efter en träkista, gravgåvoma be
stod av yxa, kniv, eldstål med några flintbitar och 
ett bryne. Vidare fanns där kam, remsölja och en 
bunt pilar. I båda fallen tycks den döde bisatts med 
ett fast grepp om yxskaftet. I Hotinggraven har en 
hund följt med, nedlagd vid den dödes fotter. Vid 
Rösta kunde man tillvarata hästmunderingsdetal- 
jer, bjällror, slädsmide, isbroddar och vågar med 
små viktsatser samt klippta mynt. Här rör det sig 
naturligtvis om handelsmän, uppköpare av skinn
varor. Att de varit bofasta med familjer vittnar fö
rekomsten av såväl kvinno- som barngravar om.

Även Hotinggravfaltets anläggare kan ha varit 
bofasta, med familjer. Likheter och skillnader i 
gravinventariet talar fór att Hotingbefolkningen 
ingått i ”handelskedjan”, dock på ett annat sätt än 
Storsjöbygdens handelsmän. De kan ha utgjort ett 
mellanled i bytesstrukturen, där de med sina kon
takter såväl söderut som med samer och andra 
jägare, förmedlade skinnvaror i utbyte mot silver, 
järnsmide och smycken. Samtidigt kan de själva ha 
jagat för såväl egen avsalu av skinn som för att till
varata köttet i hushållet. Var dessa människor har 
bott är okänt då man ännu inte lyckats finna deras 
huslämningar.

Faxälven
Kvarnbergsvattnet

I samband med de sjöregleringar som planerades i 
Faxälvens källområden genomförde riksantik
varieämbetet omfattande inventeringar och be
siktningar längs sjöarna och älvstråken i Frostvi
ken. Det lilla gravfältet vid Jormlitangen under
söktes liksom fem boplatser vid Kvambergs- 
vattnet, där boplatserna låg koncentrerade i sjöns 
sydöstra ände.

Kvarnbergsvattnet ligger långt västerut och i 
samma förfjällsområde som Stora och Lilla Blå
sjön, Ankarvattnet och Jormsjön. Sjön är 26 km 
lång och 4 kilometer bred, orienterad i riktning 
nordväst-sydöst. Nutida bebyggelse är koncen
trerad till den norra stranden och de omgivande 
bergen reser sig ca 300 meter över vattenytan.

Vid Tinnbergs inventeringar kunde nitton bo
platser registreras. Som på flera andra håll skedde 
senare en utmönstring av flera lokaler eftersom de 
var felbedömda.

De undersökningar som sedan genomfördes av 
C G Blomberg, Björn Allard och Sverker Janson 
i slutet av fyrtiotalet samt under åren 1958 — 59 
har resulterat i ett par mycket väldokumenterade 
boplatser, med möjligheter till stratigrafisk analys 
av materialet.
Den ena bosättningen låg på en udde i södra änden 
av sjön, den andra låg på Junstemäset vid Junster- 
älvens utlopp. Den förstnämnda lokalen har varit 
bebodd under hela stenåldersperioden och långt 
fram i bronsålder. Genom en analys av olika fynd
koncentrationer på udden och noggranna mätnin
gar av spridningen i uppslängda avfallslager har en 
horisontell stratigrafi kunnat utarbetas utifrån oli
ka redskapstyper och tillverkningsavfall. Den an
dra boplatsen, på Junstemäset, undersöktes av 
Sverker Janson i samband med vattenkraftsut
byggnaden. Även här kunde fyndmaterialet sorte
ras på olika grävningsytor. En krumkniv och en 
skifferspets, liksom avslag, och asbestkeramik, da
terar de olika ytoma till neolitikum och bronsålder.

Dessa två boplatser är exempel på vad som inom 
arkeologin kallas for ”horisontalstratigrafi”. Klart 
avgränsande fyndlager ner i marken förekommer 
sällan vid undersökningar av boplatser i Norrlands 
skogsland. Varje tillfälle att utnyttja skillnader och 
olikheter måste tas tillvara. Exemplet visar också

40



Bagede lappaltare, en låg övertorvad hög med tydlig fotränna. Foto ATA.

varför ett rutnät, ett koordinatsystem är så viktigt. 
En stor och sammanhängande fångstboplats kan på 
så sätt spaltas upp i olika perioder, och ge värdefull 
information om områdets kronologi.

Jormlitangen
På Jormlitangen, ett näs i Lilla Jormsjön låg tre svårt 
förstörda gravhögar. Högarna har varit kända se
dan länge. Ar 1907 besiktigade Hallström området 
och fick då veta att en av gravarna var genomgrävd 
av då ännu levande bönder i byn. De undersöknin
gar, som Blomberg senare genomförde gav mycket 
magert resultat. Samtliga gravar var omrörda och 
plundrade. De enda fynd som gjordes var ett antal

krukskärvor samt kol. Trots att gravarna var dåligt 
bevarade, kunde de bestämmas till yngre järnålder, 
sannolikt vikingatid.

Längs Faxälven finns en gles spridning av ro
sen. "Bågede Lappaltare”, som är en låg övertorvad 
hög vid västra änden av Övre Stråkvattnet utgör ett 
undantag. Som namnet visar finns det en muntlig 
tradition kring högens namn. Det berättas att un
der medeltiden användes högen som predikstol, allt 
under det att menigheten kröp runt högen med 
radband i händerna. En annan muntlig tradition 
som anknyter till ”Lappaltaret” säger att detta varit 
begravningsplats för samer och att här också utö
vats olika återkommande kulthandlingar. Högen 
undersöktes av Elisabeth Allard 1964. Den var sex 
meter i diameter med en mycket distrinkt fotränna.
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Vid utgrävningen kunde konstateras en äldre 
markhorisont med stenåldersmaterial. Högen hade 
alltså anlagts på en gammal fångstboplats.

Undersökningen gav inga daterande fynd. Hö
gen har vid olika tillfällen varit utsatt för skadegö
relse vilket resulterat i omrörda skikt i fyllnads
massorna och därmed har också spåren efter be
gravningen försvunnit. Trots detta bör gravhögen 
dateras till järnåldern.

Faxälvens stränder mellan Strömsund och Ada
len är mycket blockiga och svårframkomliga. Här 
är det också glest mellan fornlämningama. Där 
Vängelälven och Faxälven har sin vattendelare 
finns bl a hällmålningen i Fångsjön. I Sörånäs, vid 
Vångelälvens sammanflöde med huvudfåran i 
Ådalen undersöktes en ganska välbevarad ske- 
lettgrav med spår av kista i en hög. Undersöknin
gen, som utfördes av Harald Hvarfner 1952, kun
de datera graven till 900-talets slut eller 1000-talets 
böljan. Från Sörånäs finns också sedan gammalt 
en oval, dubbelskalig spännbuckla från vikingati
dens slut, liksom en järnyxa.

Rösegravarna är koncentrerade framför allt till 
Ströms Vattudal. Dateringar saknas från denna typ 
av fomlämningar i älvområdet. De ligger ofta i 
små grupper om tre eller fyra, ibland ligger de 
också ensamma. De flesta har blivit kända först i 
samband med fornminnesinventeringen för eko
nomiska kartan.

Lafssjön
Vid Lafssjön, inte långt från Ramsele, undersöktes 
år 1980 i riksantikvarieämbetets regi drygt 20 
boplatser längs stränderna. Flertalet var svårt ero- 
sionsskadade och fyndmaterialet låg synligt på 
strandplanen. Materialanalysen av redskap och av
fall redovisar ett brett sortiment av mineraler och 
bergarter. Det är framför allt kvarts och kvartsiter 
som kommit till användning vid redskapstillverk- 
ningen. I mindre utsträckning förekommer hälle- 
flinta, porfyrer och flinta av syd- eller västskandi- 
naviskt urspmng. Kvarts finns i fast klyft ett par 
mil från sjön, kvartsiter och hällflintaporfyrer kan 
brytas i lösa moränblock i området. Skiffern och 
flintan däremot måste ha införts utifrån.

Redskapsbeståndet är det för fångstkulturema 
vanliga med huvudsakligen spetsar och skrapor. 
Spetsarna är av två typer, dels slipade skifferspet

sar, vilka tillhör ett tidigt skede av kolonisationen, 
dels slagna kvarts-Zkvartsitspetsar med rak bas, en 
ledform som blir allmänt förekommande i Norr
land under bronsåldern.

Handtagskämor från en av boplatserna visar 
också på en mycket tidig bosättning, från äldre 
stenåldern.

Benmaterialet är Htet, men artsammansätt
ningen är den vanhga för barrskogsområdet, dvs 
älg och bäver.

Nämforsen
För de flesta människor är Nämforsen synonymt 
med hällristningar och kraftverk. Hällristningarna 
vid forsen har varit kända sedan 1700-talet och är 
därefter beskrivna av ohka Norrlandsresenärer 
under 1800-talet.

Kraftverket byggdes under en epok när Sverige 
var i stort behov av elenergi. Kriget rasade i Euro
pa och Nämforsen låg ytterst lämphgt till från 
energisynpunkt. Enligt den ursprungliga planen 
skulle kraftverket ha byggts på hällristningsområ- 
det och förstört detta helt. Efter förhandHngar 
mellan riksantikvarieämbetet och kraftverksbyg- 
gama räddades detta för Europa så unika område 
och kraftverket flyttades uppåt, ovanför hällarna.

På platsen för det nuvarande ställverket fanns 
tidigare lämningar efter en stor fångstboplats som 
undersöktes 1944. Närmare 120 000 avslag, kär
nor och restprodukter registrerades och tillvara
togs vid utgrävningarna. Föremålen, som kan räk
nas i hundratal, uppvisar stor formrikedom och 
variation, och präglas av en estetisk säkerhet och 
stilkänsla.

De tiotusentals kvartsitavslagen som fanns på 
brinken vid forsen, vittnar om en omfattande till
verkning av pilspetsar och skrapor.

Den keramik som påträffades vid undersök
ningen bestod uteslutande av s k asbestkeramik. 
Magringsmedlet asbest är en teknisk nyhet som 
tycks ha använts från bronsåldern och in i äldre 
järnålder. Asbestens egenskaper gjorde det möjligt 
att bränna stora, tunnväggiga kärl och ändå få 
nödvändig hållbarhet. I kärlen har man förvarat 
organiska ämnen, vars spår kunnat fastställas vid 
analys av kärlbitamas insidor. Nämforsenkerami- 
ken tillhör bronsåldersskedet på boplatsen.
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Nämforsen före utbyggnaderna. Den stora boplatsen låg nedanför 
byggnaderna i bakgrunden. Fynden visar att platsen varit bebodd 
under lång tid, från stenåldern till slutet av järnåldern. Fynden be
stårfrämst av skrapor och pilspetsar, av såväl sten som järn. Bland 
benen finns ben av lax och bäver medan älg saknas helt. På öarna 
i forsenfinns minst 1 400figurer inhuggna i klipporna. Den vanli
gaste avbildningen är älgen, men det finns även människor, fagel, 
fisk och hund förutom skålgropar, solhjul, skepp m. m. Foto Gustav 
Flallström 1924 och Sverker Janson 1947, ATA.
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Boplatser

Den vanligaste fomlämningstypen i Norrland, 
som också är den mest undersökta, är fangstbo- 
platsen från förhistorisk tid. I snart ett sekel har 
dessa boplatslämningar varit kända för arkeolo
gerna. Den första undersökningen av en norr
ländsk boplats genomfördes år 1905 av O B San- 
tesson vid Backsjö i Eds socken, Ångermanland. 
De arkeologiska boplatsundersökningama i 
Norrland var under lång tid fa i jämförelse med 
undersökningarna i Syd- och Mellansverige.

Det är svårt att registrera boplatslämningar i 
dessa gamla fångstmarker. Normalt syns ingen
ting i markytan. Undantag utgör härdar och de på 
senare år uppmärksammade boplatsvallarna som 
är ringformade eller ovala.

Den vanligaste fyndtypen på fangstboplatsema 
är skärvsten och avslag som påträffas i eroderade 
strandpartier längs sjö- och älvstränder. Boplats
lämningarna utgörs av avfallslager, verkstadsav- 
fall, härdar och benrester på strandplanet eller i 
strandslänterna.

Boplatsen utgjorde det naturliga nav kring vil
ket jägargruppen rörde sig. Platsen valdes utifrån 
vissa bestämda önskemål, som motsvarade grup
pens behov av exempelvis närhet till vatten, väl- 
dränerad mark, solbelyst läge eller tillgång till ved 
att göra upp eld med. På boplatsen pågick också 
olika aktiviteter som matberedning, vila, red- 
skapstillverkning, samtal, uppstädning m m. Det 
dagliga livet lämnade spår efter sig. Vid tillverk
ning av stenredskap spreds avslag och restproduk
ter över markytan, de brinnande eldarna bildade 
sotiga skikt i marken runt eldstädernas stenar, det 
organiska avfallet från matberedning och exkre- 
menter påverkade den kemiska sammansättningen 
av olika ämnen i jorden. Spåren efter dessa olika 
aktiviteter utgör det arkeologiska underlaget för 
forskning och vetenskapligt arbete kring den 
norrländska fångstkulturen.

Det vi i dagligt tal kallar för boplats består 
egentligen av flera olika bosättningsformer. Vissa 
lokaler med fynd av avslag och skärvsten har ofta 
varit tillfälliga uppehållsplatser, man har gjort upp 
en eld, putsat till några skrapeggar, bytt ut en bru
ten pilspets, och diskuterat den fortsatta jakten. 
Andra platser med rikligt med skärvsten kan ha 
varit tillfälliga slaktplatser på strandplanen, där 
man kokat köttet över stora eldar. Slaktrester och 
avfall har legat öppet på stranden och snabbt för
svunnit, medan skärvstenen blivit kvar. Äter andra 
lokaler har stora mängder av mycket enhetligt 
stenavfall. Dessa har tolkats som genuina verk- 
stadsplatser, där man under en begränsad tidsperi-

Avslag och skärvsten som eroderats fram ligger väl synliga på 
stranden. Foto Jan Norrman.
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En stenåldersboplats vid Kultsjön. Den har legat väl skyddad mellan bergknallarna och varit exponerad 
mot solen. Foto Björn Allard 1957, ATA.

od tillverkat ett större antal jaktvapen eller redskap. 
I allmänhet är det mycket svårt att utifrån materia
let kunna bestämma ”boendeformen”. Därför talar 
de flesta arkeologer om ’fångstboplatser’ som en 
allmän benämning på de oHka bosättningsformer 
som döljer sig bakom det material som idag 
återstår.

Spår av hus eller andra konstruktioner från det 
dagliga livet på en fångstboplats är sällsynta. Den 
vanligast förekommande lämningen är härden, 
eldstaden, vars rester finns kvar som skörbrända 
stenar, kol och sot. Ofta finns också sentida härdar 
i sådana sammanhang. Vad som var lämpligt för 
den forhistoriske fiskaren blir också en omtyckt 
rastplats för den nutida sportfiskaren. För att åt
skilja dessa härdar från olika tider kan arkeologen 
genom en C14-analys datera kolbitar och på så sätt 
sortera ut den sentida eldstaden.

På somliga boplatser kan man urskilja en vall, 
som omgärdar en svacka eller en fördjupning i 
marken. Dessa lämningar har ofta beskrivits som 
skärvstensvallar, bildade på så sätt att stora mäng
der skärvsten kastats upp runt en matbered- 
ningsplats. Stenarna skulle ha upphettats i eldar, 
för att sedan kastas i vattenbehållare där de fått

vattnet att koka upp. På så sätt kunde man koka 
kött eller annan föda i exempelvis uppspända hu
dar. En hel del av skärvstensvallama har onekligen 
tillkommit på detta sätt. Under 1940-talet då in
venteringar för sjöregleringarna genomfördes, 
framkastade Knut Tinnberg tanken på att en del av 
dessa vallkonstruktioner skulle vara rester efter 
fångstfolkets bostäder. Vallen skulle ha varit en 
vägg med en bärande takkonstruktion över. Flera 
forskare har sedan fortsatt denna diskussion.

I den etnografiska litteraturen finns många 
exempel på vinterbostäder i form av grophus, dvs 
bostäder nedsänkta i marken med jordväggar. De
ras funktion är helt klar. Under vintern utgjorde 
jordvallen och den försänkta boendeytan ett 
ypperligt skydd mot kyla och blåst. Genom den 
effektiva isoleringen krävdes förhållandevis små 
energimängder för att hålla bostaden varm.

Genom riksantikvarieämbetets inventeringar i 
Angermanälvens flodområde är nu drygt 80 vallar 
kända och registrerade. De ligger ofta vid sam- 
manflöden, åmynningar eller utlopp längs skogs
landets älvdalar och har ett tydligt topografiskt 
samband med andra lämningar från fångst
kulturen.
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Redskap s tillverkning

Den förhistoriska jägargruppen tillverkade själv 
sitt redskapsfbrråd och sina jaktvapen. Ohka ma
terial användes vid tillverkningen, exempelvis trä, 
senor, sten, horn och ben. Vad som bevarats till vå
ra dagar utgörs huvudsakligen av de delar som 
tillverkats av sten. Under vissa gynnsamma om
ständigheter har ben-, hom- och träredskap kun
nat tillvaratas i torvmossar eller i andra markstruk
turer med extremt goda bevarandeförhållanden. 
Vi har här en gles fyndbild av bågar, medar, skidor 
och andra träföremål.

Vad som skiljer dessa organiska material från 
stenmaterialet är, förutom bevarandegraden, också 
det att avfall från trä- eller benbearbetningen sällan 
eller aldrig påträffas. Stenartefaktema däremot re
gistreras för det mesta tillsammans med tillverk- 
ningsavfall bestående av kärnor, skivor, restpro
dukter och splitter spritt över boplatsytorna.

Stenavfallet kan säga en hel del om tillverk
ningsprocessen, materialval osv. Dateringar av 
fyndlager från boplatser längs Ångermanälven 
visar att under ett tidigare skede av neolitisk tid 
valde man med mindre urskillnad grövre material 
i kvarts och kvartsit. Under ett senare skede har 
man övergått till att mer selektivt använda fin- 
komiga kvartsiter, som är betydligt bättre som rå
material i den slagteknik som nu används. Vi får en 
förändrad bearbetningsteknik, som producerar 
stora mängder små tunna skivavslag, vilka utgör 
avfall efter tillverkningen av den slagna kvartsit- 
spetsen.

Såväl skifferspetsar som kvartsitspetsar är van
ligt förekommande på fyndrika boplatser. Sedan 
ett par decennier har man varit klar över att det 
finns en kronologisk skillnad mellan dessa två 
spetsformer.

De sågade och slipade skifferspetsama har re

gistrerats på fångstkulturens boplatser över stora 
delar av Arktis. I Norrland har vi en intressant 
boplats i Överveda, vid den forntida ångerman- 
ländska kusten, vars redskapsbestånd innehåller ett 
stort antal skifferspetsar med mothakar och tånge. 
Skifferspetsen är en tidig form inom fångstkultu
rerna vars ursprung diskuterats livligt under flera 
decennier.

Vad beträffar den slagna kvartsitspetsen råder 
det dock ingen större oenighet om dess ursprung. 
Den visar en klart östlig proveniens. Fynd av dessa 
slagna spetsar, många gånger mycket vackra och 
välgjorda, har registrerats på fyndplatser såväl i 
Nordfinland som på Kolahalvön. Tidsmässigt an
ser arkeologerna dessa spetsar vara samtidiga med 
den skandinaviska bronsålderskulturen. När de slag
na spetsarna slutade användas, en process som san
nolikt gick sakta och ojämnt, ersattes stenspetsama 
av pilspetsar i järn.

En viktig ledform på de norrländska boplatser
na är stenskrapan, ett litet arbetsredskap med retu
scherad egg. Skrapor kan finnas i stora mängder på 
boplatserna, där de vittnar om olika arbetsmo
ment. Skraporna har använts vid bearbetning av 
skinn och hudar, fór tillverkning av pilskaft och 
bågar, i samband med slakt och styckning, vid 
ben- och homarbete osv. Skrapan har alltså varit 
ett all-round-redskap vars nutida motsvarighet 
närmast är samens kniv eller skogsvandrarens 
morakniv vid bältet. Praktiska experiment har vi
sat att en fungerande skrapa kunnat tillverkas på 
mindre än en minut. Man har också konstaterat, 
att skrapeggen fort blir slö och måste omskärpas. 
Några tryck på frånsidan av skrapan och man får 
en ny och skarp egg. Den dagliga användningen 
av skrapor lämnade stora mängder av kasserat 
gods, liksom avslag och splitter på boplatsen.
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Knacksten och avslag av mörk kvartsit. Avslagenfrån redskapstill- 
verkningen utgör den största fyndgruppen pä boplatserna.
Foto Lars Bergström, ATA.

Slipad, håleggad yxa från skärvstensvallen vid Bellsås. Skala 1:1. 
Foto Gabriel Hildebrand.
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Skifferspetsar från tvä boplatser vid Hotingsjön. Pilspetsar av skiffer är vanliga på boplatserna vid Anger- 
manälven. De anses tillhöra fingstkulturens äldsta skede i Norrland. Skala 1:1.
Foto Gabriel Hildebrand.
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Gravar och gravfält från järnåldern

Den fornlämningstyp som i vårt land fått mest 
uppmärksamhet genom tiderna, som är tydlig i 
landskapet och som dessutom förekommer i tio
tusental, är gravhögen eller gravröset. I Mälar
dalen ligger gravfålten tätt, med i första hand före
mål bland gravgåvorna. Gravfålten kan knytas till 
bondebygden som växer fram med odling och bo

skapsskötsel som ekonomisk bas. Dalarna och 
Jämtland uppvisar också denna bild om än i mind
re omfattning. Siljansbygden och Storsjön med 
sina för odling så lämpliga jordar har brukats av 
järnåldersbönder under hela första årtusendet efter 
Kristus.

Övertorvad stensättning på Långört i Hotingsjön. Foto Björn Allard 1952.
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Inom Ängermanälvens vattenområde återfinns 
likartade jordbruksbygder i de nedre delarna av 
Adalen, med jordar, lämpliga för odling. Här fin
ner vi också gravfälten i det nutida kulturland
skapet, bland bondgårdar och lador. Den odlings
bara jordens huvudsakliga begränsning till älv
dalen har gjort att kulturlandskapets förändring 
genom förhistorisk tid, över medeltid och in i vår 
egen tid skattat beståndet av fornlämningar hårt. 
Många gravar har försvunnit under senare tid, 
framför allt genom odling. Man har försökt re
konstruera antalet genom att studera äldre antik
variska källor och funnit att exempelvis i Ånger
manland har upp till en tredjedel av gravarna san
nolikt försvunnit genom markanvändning.

De bevarade gravarna är mycket lika i sin upp
byggnad. De utgörs av högliknande, torvtäckta 
stensättningar och ligger ensamma, eller i mindre 
grupper. Större gravfält är sällsynta men grav
skicket tycks vara likartat. Såväl kremering som 
jordande förekommer. Kremering är vanligare 
under större delen av perioden medan jordandet 
blir dominerande mot slutet av järnåldern. Fynd 
från äldre järnålder är fåtaliga, liksom från folk- 
vandringstid och vendeltid. Under vikingatid blir 
dock fynden i gravarna allt fler.

Om vi lämnar jordbruksbygden i älvdalen och 
beger oss upp i skogslandet, de gamla jaktmarker
na, så finner vi att antalet gravhögar och stensätt
ningar minskar avsevärt. Medan över 700 forn
lämningar av gravhögskaraktär registrerats i Ada
len, har i älvområdets skogsmarker registrerats 
drygt 50 anläggningar på ett trettiotal platser längs 
vattendragen. Gravarna är av två typer, dels högar 
med fotränna och fyllning av jord, som exempel
vis Hotinggravfältets anläggningar, dels stensätt
ningar. Stensättningarna är svårdaterade eftersom 
de saknar säkra och daterbara fynd. De finns i för
sta hand längs Faxälven där de ligger ensamma el
ler i små grupper. Högarna däremot, som huvud
sakligen finns inom Fjällsjöälvens vattenområde,

Gravfältet vid Björkå, Överlännäs sn, består av 30 högar och är 
Ångermanlands största gravfält. Gravarna är dels från vikingati
den, dels från omkring 600 e Kr. Foto Bo Hellman 1943, ATA.

har gett daterande fynd från vikingatid. Det mest 
kända exemplet är Hotinggravfältet. Längs hu
vudfåran, dvs Aseleälven, finns det ytterst få indi
kationer i form av gravfynd och inga säkra grav
konstruktioner.

Det är sannolikt att inlandets sjö- eller skogs- 
gravar har sitt ursprung i de handelsförbindelser 
som utvecklas under järnåldern, dvs i kontakterna 
mellan samer, jägare, kustbönder och jordbrukare 
runt Storsjön och längs älvdalarna i södra 
Norrland.
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Bergkonst

Bergkonst från förhistorisk tid finns nu registrerad 
från tre lokaler inom älvens vattenområde. Den 
största och internationellt mest kända är naturligt
vis Nämforsen, som med sina mängder av ristade 
figurer utgör en av Europas största bergkonst- 
lokaler. Bilderna är grupperade i olika ristnings- 
ytor fördelade på Laxön, Notön och Brådön. 
Området har en ungefärlig yta på 250 X 350 m.

Ristningarna har varit föremål för omfattande 
studier och forskning. Bilderna föreställer älgar, 
skepp, båtar och slädar, människor, vapen, fiskar 
och fåglar, samt ett antal speciella figurer, delvis 
svårtolkade, som solhjul, skålgropar, älghuvud
yxor, bumeranger, fotsulor och annat. Gustav 
Hallström betonade älgbildemas betydelse som 
inslag i jägarkulturens jaktmagi. De utgjorde ”ge-

F. överantikvarien vid RAÄ Sverker 
Janson och fotograf Lars Bergström 
studerar ristningar vid Nämforsen. 
Foto Sören Hallgren, ATA.
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Hällristning med älgar på Lillforshällan i Nämforsen. Ristningarna dateras vanligen till bronsåldern, men 
kan också vara äldre. Foto Lars Bergström, ATA.

nomtänkta medel att genom den inneboende kraf
ten i själva bilden utöva inflytande på det villebråd 
som man ville fa makt över”.
Den andra lokalen är belägen vid nordöstra stran
den av Fångsjön utefter Faxälven i Ströms socken. 
Den upptäcktes en februaridag 1950 av en skid- 
åkande tjänsteman från Faxälvens reglerings
förening.

På en lodrät bergvägg som går rätt ner i vattnet 
har tre olika ytor bemålats med lineärt avbildade 
älgar samt några osammanhängande svårtolkade 
figurer. Den lägst belägna ytan är också den som 
har flest och mest tydliga figurer, setton djurbilder 
och ett rombformat flätverk. Terrängen vid bergs
stupet är svårframkomlig, med blockrika strand
partier, klart olämpliga som boplatsytor.

Den tredje lokalen, en hällmålning belägen i 
Åsele socken, upptäcktes först år 1975 i samband 
med inventeringen för ekonomiska kartan. Häll- 
målningen finns på Storberget ca 2 km nordöst 
om Sämsjöns norra del. Platsen utgörs av en frilig
gande bergsklack med en tjugo meter bred, verti
kal hälla på vilken en 4 X 12 m stor yta är bemålad 
med figurer. Fyra tydliga älgar kan urskiljas. Paral

leller kan dras till hällmålningarna på Flatruet i ett 
liknande läge med vidsträckt utsikt mot söder över 
skogslandet.

Nämforsen och Fångsjön ligger i ett landskap 
med fangstboplatser och fångstgropar. Sämsjö- 
målningen, däremot, ligger liksom målningen på 
Flatruet utan direkt närhet till fångstkulturens 
lämningar. Det står utom allt tvivel att bergkons
ten hör till den nordskandinaviska fangstkulturens 
yttringar. Nämforsen-ristningarna dateras vanli
gen till bronsåldern, vilket stämmer väl överens 
med dateringen av huvuddelen av fyndmaterialet 
från den intilliggande boplatsen. Samband finns 
dock bakåt i tiden. Karelska ristningar har under
sökts, vilka delvis varit täckta av boplatslager som 
koldaterats till före år 2000 f Kr. Ristningarna på
minner i mycket om Nämforsens bildvärld. Bilder 
som målats eller ristats in av dessa tidiga jägare 
återkommer i olika skepnader runt hela nord- 
kalotten. Bergkonsten utgör en spännande och 
fascinerande del av förhistorisk forskning, där 
arkeologerna samarbetar med konstvetare om att 
försöka förklara dessa svårtolkade ristningar och 
målningar.
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Fångstgropar

Fångstgropar är en fbrnlämningstyp, som genom 
sin tydliga form och sitt läge i de viltrika skogs
markerna är fast förankrad i muntliga traditioner i 
bygden. De förekommer i skriftliga källor långt 
tillbaka i medeltiden och har kunnat koldateras till 
övergångsskedet mellan stenålder och bronsålder. 
De har en otvetydigt praktisk funktion i de sam
hällssystem som för sitt uppehälle varit beroende 
av jakt på större vilt. Fångstgroparna ligger en
samma eller i större eller mindre system. Storleken 
på groparna varierar mellan 2,5 och 5 m i diameter, 
vanligast är en diameter på tre till fyra meter. For
men är mnd till oval med ett oftast rektangulärt 
bottenplan. Djupet på gropen varierar mellan 0,5 
och 2 meter. Måtten är avhängiga inte bara av gro
pens ursprungliga storlek utan också av hur myc
ket gropen rasat igen. Genom utgrävningar av 
fångstgropar, liksom genom skriftliga källor från 
tidigare århundraden, kan vi ge en godtagbar be
skrivning av hur ett fangstgropssystem har sett ut 
när det var i användning.

Groparna konstruerades som trattar i marken, 
med ett smalt och trångt bottenplan, ofta skodda 
med en sparkkista av träslanor. Deras bredd och 
djup anpassades till bytesdjuret. Den vid grop
grävningen rant om uppkastade vallen utgjorde 
underlag för den ”matta” av grenar och kvistar 
som täckte gropen. När djuret föll igenom och ner 
i botten låstes benen tätt ihop, dels genom effekten 
av trattformen, dels genom sparkkistan. Groparna 
byggdes i olika system där viltet växlade, längs 
myrar eller på sjöuddar, i dalkjusor och på åsryg- 
gar. Mellan de enskilda groparna byggdes en 
"gård”, ett nätverk av slanor, ris och grenar på ett 
underlag av stockar. I passagerna var groparna 
övertäckta och djuret som sökte sig fram till när
maste öppning för att komma vidare fastnade i fäl
lan med låsta klövar, oförmöget att komma loss.

Naturligtvis finns det avvikelser från denna 
modell. Enstaka gropar liksom mindre grupper på 
tre — fyra stycken förekommer. Enstaka gropar 
har bevisligen, om än i sällsynta fall, haft spetsade 
pålar i botten. Dessutom finns åtskilliga gropar 
med runt bottenplan osv. De skriftliga källorna 
berättar ofta om hur ”älggårdarna” ägdes gemen
samt av bönder i byalag. Detta delägarskap kunde 
ärvas, säljas eller skiftas. Ofta förekommer dom- 
stolsutslag i form av protokoll, där fångstgropssys- 
temets ägoförhållanden och skötsel retts ut och be
stämts. Genom lagstiftning förbjöds jakt med 
fångstgropar i Sverige år 1864. Då hade de flesta 
systemen legat oanvända i generationer.

En av fångstgroparna i ett system som ligger på en tallmo intill 
Degerforsen i Aseleälven. Foto ATA.
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Metallfynd

Vid sidan av boplatser, gravar och fångstgropar 
bör man här också nämna en kulturhistoriskt in
tressant fyndgrupp, nämligen metallfynden från 
inlandet. Med få undantag kan metallfynden sägas 
tillhöra vår tideräkning. De förekommer i boplats
materialet, i gravgömmorna och som lösfynd. 
Metallfynden spelar en icke oviktig roll i de 
arkeologiska-etnologiska diskussioner som förs 
om samemas ursprung och deras relation till det 
arkeologiska materialet som helhet. Metallfynden 
kan också belysa kommunikationer mellan exem
pelvis inlandet och den norska atlantkusten eller 
kontakter med Syd- och Mellansverige.

Inom Ångermanälvens vattenområde finns ett 
flertal metallfynd av intresse, de flesta registrerade 
som lösfynd. Från vendeltid (600 — 800 e Kr)

finns flera vackra smyckefynd med kombination 
av spännen och glaspärlor. Vid Maksjön har hit
tats tre koniska spännen och trettiotre glaspärlor. 
Ett annat fynd är det välkända Krutbergfyndet vid 
Girisjön i Vilhelminas fjällvärld. Fyndet bestod av 
tre koniska och två ovala spännen samt fjorton 
hela och två fragmentariska glaspärlor. Från Tåsjö 
finns registrerat ett fynd om femton blå glaspärlor.

Vid sidan av smyckefynden harjakt- och red- 
skapsfynd av järn en framskjuten plats. Arbetsyx- 
or, breda med ”skägg”, jämpilspetsar och eldstål 
har hittats vid Hoting, i Bullerforsen, vid Maksjön 
och Varris liksom vid Ådalsliden. Merparten av 
dessa fynd räknas till senare delen av järnålder och 
böqan av medeltid.

Tre koniska spännen från en fynd
plats vid Lilla Maksjön i Vilhel
mina sn. Skala 1:1. Spännena 
påträffades tillsammans med bl a 
glaspärlor, men det fanns också 
skrapor och avslag på platsen.
Foto Nils Lagergren, ATA.
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Fältarbetet

Liksom andra vetenskaper har arkeologin sin egen 
metodik. Såväl utgrävningar som inventeringar 
sker efter ett system av regler och metoder.

Inventering går så till att en arkeolog systema
tiskt besiktigar ett markområde, där alla synliga 
spår efter förhistorisk och historisk verksamhet re
gistreras. På ett flygfoto, lodrätt taget, prickas 
fornlämningslägen och andra företeelser in för att 
sedan överföras till det motsvarande ekonomiska 
kartbladet. Uppgifterna får sedan bilda underlag 
för olika markanvändningsplaner inom kommun 
eller hos enskild. Principen är likartad över hela 
riket.

Utgrävningsmetodiken varierar dock för olika 
fornlämningstyper. Gravar respektive boplatser 
undersöks på olika sätt. Vissa grundläggande mo
ment är naturligtvis gemensamma. Norrländska 
boplatsundersökningar skiljer sig ganska avsevärt 
från utgrävningar av järnåldershus i södra Sverige. 
Vad som är gemensamt för alla undersökningar är 
att man som arkeolog strävar efter att dokumente
ra det man tar bort, och att göra detta så noggrant 
som möjligt. På så sätt kan man, när fomläm- 
ningen är borttagen, ”återskapa” dess utseende 
och innehåll genom plan- och profilritningar, fo
tografier, fyndtabeller och analyser.

Det är vanligt med olika steg i en arkeologisk 
boplatsundersökning. Till att börja med beräknas 
boplatsens storlek utifrån fyndspridning och to
pografi. Ett koordinatsystem markeras över ter
rängen. Detta ligger till grund för den s k horison- 
talstratigrafin. Grävningen sker sedan i provrutor

Lodfotografering är en viktig del i dokumentationsarbetet. I brist på 
fototorn tar man hjälp av en stege och björkstänger.
Foto Björn Allard 1957, ATA.
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Rutgrävning på boplats 129 i Åsele sn. Pinnarna markerar koordinatsystemet. Foto Flarald Sundlin.

eller i schakt längs de olika axlarna i koordinatsy
stemet. Genom att relatera alla fynd och konstruk
tioner till koordinatsystemet kan sedan dessa upp
gifter föras över till ett speciellt rutpapper, direkt i 
fält, och på så sätt dokumenteras denna infor
mation.

Det tvådimensionella rutsystemet kompletteras 
av en tredje dimension, vertikalledet. Vertikalstra- 
H gratin är av största betydelse för att fastställa kul- 
turlagerföljder och kronologi. Generellt ligger de 
äldsta delarna av ett kulturlager djupast och de 
yngsta ytligast, under grastorven. Om en utgräv
ning skall ge svar på centrala frågor såsom t.ex. 
kronologi, dvs var i tidsaxeln bosättningar eller 
begravningar har skett, då krävs noggrant regist
rerande såväl i ytled som djupled.

Grävningen sker, med få undantag, för hand. 
Arkeologen arbetar med skärslev och borste för att

så noggrant som möjligt registrera lagerföljder, 
fyndomständigheter och, inte minst, för att friläg
ga de ofta mycket sköra och förstörda föremal som 
kommer fram i jorden. Mycket rutinarbete går åt 
vid sållningen av de jordmassor som grävs fram. 
Genom att sålla jorden kan även små fragment tas 
tillvara av såväl ben som keramik och avslagsrester.

Ett annat återkommande arbetsmoment i fält är 
planritning, profilsektionsritning och detaljrit
ning. På ritfilm (ett vattentåligt, kraftigt papper) 
överförs arkeologiskt intressanta detaljer, konst
ruktioner eller översikter i förminskad skala. En 
profil och sektion, som skurits genom ett boplats
lager överförs exempelvis med hjälp av avväg
ningsinstrument och tumstock till ritfilmen där de 
flesta detaljerna ritas in. Med hjälp av ritningen kan 
man senare studera lagerföljder, fyndrelationer, 
konstruktionsdetaljer och markstruktur.
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Invandring och kolonisation

Kvartärtidens inlandsisar täckte under långa tids
intervaller stora delar av Europa. Den senaste ned
isningen, som varade i ca hundratusen år, täckte 
norra Europa och delar av Alperna och Pyrenéer
na. På de isfria områdena utvecklades en glacial 
fauna och flora, en tundramiljö i vilken små grup
per av människor levde av samlande och fångst.

När isen smälte blev stora landområden frilagda 
och människor böljade röra sig mot norr. Deras 
levnadsbetingelser förändrades i och med att kli
matet förändrades och långsamt blev varmare. 
Den väldiga mammuten dog ut, liksom ullhårig 
noshörning och andra arter från istidens djurvärld. 
Landskapet var stepptundra med stora hjordar av 
vildren som jagades av de senpaleolitiska jägarna. 
Dessa levde i små rörliga grupper, och förflyttade 
sig mot norr och nordväst, över vida tundraplatå
er, över landbryggor till de brittiska öama och 
skandinaviska halvön. Arkeologerna har funnit 
spår efter deras lägerplatser i bl a Nordtyskland, 
med tältbottnar, stolphål och stora mängder ren
ben och flinta i avfallshögar.

Isens avsmältning fortsatte och stora delar av 
Götaland frilädes. Perioden (9000 — 8300 f Kr) 
präglades av öppen skogstundra över stora delar 
av landskapet. Under den följande preboreala 
tiden, spred sig björkskogarna över Skandinaviska 
halvön, samtidigt som iskanten befann sig på re
trätt över Mellansverige.

Efter en stagnation i isens tillbakaryckning 
skedde den slutliga avsmältningen över Norrlands 
inland och omkring mitten av sjunde årtusendet 
blev hela Norrland isfritt förutom vissa fjällområ
den där dödiskakor kan ha legat kvar 
under lång tid.

Växtligheten bestod till en början av videsnår, 
havtorn och björk, men med tiden kom tallens 
snabba utbredning att förändra landskapsbilden.

I södra Sverige utvecklades lövskogar med has
sel och björk. Klimatet förbättrades och medel
temperaturen var periodvis högre än den är nuför
tiden. Lind och alm expanderade mot norr och 
trädgränsen låg i fjälltrakterna högre upp än i våra 
dagar. Samtidigt bredde tall- och björkskogen ut 
sig i inlandet och älg och bäver kom att ta skogs
markerna i besittning. En rik och mångskiftande 
nordlig växt- och djurvärld böljade utvecklas.

De första människorna tros ha kommit till 
Norrlands kust- och inland under sjunde årtusen
det. De tidigaste spåren utgörs av små, steniga 
gropar fyllda med kol och sot, som kurmat 
C14-dateras till det sjätte årtusendet f Kr. Sådana 
härdar har exempelvis daterats vid boplatsen på 
Garaselet i Västerbotten, i Asele och Vojmsjön i 
Lappland. Ett ålderdomligt intryck gör det grova 
kvartsavfall, som påträffats i och intill groparna, 
vilket kan vara spår efter tidiga jägare, som följt 
den vikande isranden, en invandring från söder.

En annan möjlig immigrationsväg under denna 
tidiga epok är mtten från öster och norr, som leder 
över nordkalotten och ner mot skogslandet. Kust
linjen låg under denna tid högt över dagens vat
tennivåer. Hav och land bildade längs hela den då
tida kusten ett djupt flikigt och utbrett skärgårds- 
landskap, som snabbt blev grundare med 
landhöjningen.

Längs Kemi älvdal finns lämningar efter tidiga 
bosättningar, belägna vid den dåtida Amcylussjöns 
stränder. Här kan små grupper av människor ha 
rört sig längs kusterna, till fots och med primitiva 
vattenfarkoster. Några fångstmän kan ha kommit 
långt söderut, in i den nordsvenska urskogen och 
bosatt sig i de viltrika markerna under sina årliga 
flyttningar.

I södra och mellersta Sverige bredde lövskogar
na ut sig i böljan av atlantisk tid. Perioden prägla
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des av ett allt varmare klimat. I Norrlands inland 
bildades nu stora urskogar av tall och björk med 
ett rikt djurliv. I det arkeologiska materialet kan vi 
urskilja olika grupper av fynd och boplatser från 
mesolitisk stenålder. I södra Norrland och Dalarna 
har man funnit ett stort antal trindyxor, både som 
lösfynd och vid grävningar på boplatser från sen- 
mesolitisk tid och övergången till yngre stenålder. 
Vid norrlandskusten visar lösfynd och enstaka 
C14-dateringar på mesolitiska bosättningar. I 
trakten av Skellefteå har boplatser undersökts med 
en fyndbild som pekar på kontakter med Suomis- 
järvikulturen, en finsk jägar- och fångstkultur. Vi 
får alltså en gles men säker bosättningsbild i de 
sydnorrländska landskapen och längs kusten upp 
mot Bottenviken.

Inlandets sporadiska fyndbild är svårtolkad och 
osäker. Genom dateringar vet vi att det funnits 
människor i Norrland under senboreal och tidig- 
atlantisk tid. Däremot kan vi säga ytterst lite om 
deras ekonomi och livsrytm liksom om befolk
ningsstorleken utifrån det magra arkeologiska 
materialet.

Yngre stenålder
Under den yngre stenåldern (4000 — 1800 f Kr) 
ökar befolkningen. Längs kusten sprids ett stort 
antal syd- och mellansvenska föremål, redskap och 
vapen. Ett välbekant exempel härpå är de stora 
flintyxedepåema uppe vid Byskeälven. Det är inte 
självklart att dessa fynd kan kopplas till någon 
slags invandring från söder. Flintyxoma kan ha 
hämtats av nordskandinaver, levererats av syd- 
skandinaver eller förmedlats av däremellan boende 
folk. Av sannolikt lokal tillverkning är de stora 
mängder av skifferföremål, som registrerats på 
snart sagt vaije boplats i såväl kust- som inland. 
Skifferspetsen med mothakar och tånge är den ti- 
digneolitiska jägarens signum i de norrländska 
fångstmarkema.

Mot slutet av perioden introduceras kom- och 
veteodling vid kusten. I Ångermanlands kustland 
finns odling belagd vid Norrböle i Anundsjö soc
ken genom en pollenanalys gjord i en liten myr in
till boplatsen. Spår av odling förekommer också i 
Bjurselet i Västerbotten så tidigt som 3500 f Kr 
liksom i Medelpad.

För att kunna göra sig en föreställning om hur 
den förhistoriska jägaren-samlaren levde, räcker 
det inte med de arkeologiska lämningarnas vitt
nesbörd om redskapställverkning, födoämnesval 
eller boplatslägen. Fångstkulturemas samhällssys
tem bestod också av sociala kontakter, ett starkt 
behov av religion, kunskaper om naturen osv. 
Dessa olika inslag i samhället kan vi sällan fa något 
grepp om genom att enbart studera de arkeologi
ska lämningarna. För att bättre kunna analysera 
material från förhistoriska fangstkulturer brukar 
arkeologen ta del av etnografiska studier av seder 
och bmk, som jaktmetoder eller växtmsamling, 
sociala kontakter eller religiösa riter hos nutida 
jägarsamfund.

Jägarsamhällets årscykel

Vid Nordvästamerikas kust har studier av flera in
dianstammar gett värdefulla bidrag till förståelsen 
av fångstkulturer, vars lämningar vi studerar bl a i 
de norrländska skogarna.

Följande skildring berättar om årscykeln för en 
gmpp indianer i nordvästamerika: ”Under den 
korta sommaren samlas ett antal jägargrupper vid 
en handelsstation vid någon sjö. Under den här ti
den betyder fisket och småviltfångst mycket för 
näringsintaget. Förutsättningarna måste vara att 
platsen kan försörja många människor under en 
period av ca sex veckor. När hösten kommer 
splittras den stora gruppen upp i mindre smågrup
per, som kommer att bli intakta under det kom
mande året. Hösten böljar med förflyttningen till 
jaktområdena. Björn, älg, skogsfågel jagas under 
denna period, samtidigt som man bedriver fångst 
av bisamråtta samt fiske. Frostnätter och begyn
nande isläggning markerar början på vinterjakten 
och- fångsten, samt byggandet av det tidiga vin
terlägret. Fisket fortsätter året ut med växlande in
tensitet. Under förvintern är fångst av skogsfågel, 
bäver och mink de primära aktiviteterna. Senvin
tern domineras av fortsatt fångst samt jakt pa älg 
och skogsren, en jakt som underlättas av den 
myckna snön. Vårbrytningen med vårflod och 
snösmältning möjliggör anskaffning av vatten
fågel och fångst av bisamråtta och utter tillsam
mans med fortsatt snarfångst av bl a kanin. När 
sommaren kommer återvänder gruppen till han
delsstationen.”
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Denna korta beskrivning av indianernas årscy- 
kel innehåller vissa fakta, som återkommer inom 
de flesta j ägarsamhällen. Ett inslag i bilden är rör
ligheten — förflyttningarna mellan olika läger un
der års cykeln. Ett annat är uppdelningen av en stor 
stamenhet på flera, mindre familjegrupper. Den 
mindre gruppen kan bestå av femton — fyrtio 
personer, med ett genomsnitt på tjugofem vuxna 
och barn, dvs tre till fem familjer. Denna ”stor
familj” lever tillsammans under hela årscykeln, de 
flyttar mellan olika läger, samlar växter, jagar och 
fiskar. I och med att gruppen består av flera vuxna, 
kan man klara sig även om någon person förolyc
kas eller skadas. Gemenskap krävs för överlevnad. 
Olika moment i det dagliga livet underlättas också 
i hög grad av att flera vuxna deltar. Vid drevjakt 
eller hetsjakt, vid slakt och skinnberedning hjälps 
man åt. Gruppstorleken är något som regleras ge
nom födelsekontroll. Det idealiska antalet och 
könsfördelningen bland avkomman regleras ge
nom bl a avlivning av ”ej önskvärda spädbarn”. 
Det som av oss ses som en helt oacceptabel grym
het var kanske för dessa jägare en nödvändig och 
tragisk åtgärd som omgavs av varsamma ritualer, 
när det nyfödda barnet återförenades med den na
tur som de levde i så nära kontakt med.

Regelbundet samlas hela stamenheten på flera 
hundra individer för att utbyta informationer, 
knyta sociala kontakter, utöva gemensamma ritu
ella handlingar osv. Denna stamgemenskap är 
viktig av såväl biologiska som sociala skäl. Antalet 
könsmogna individer i stamenheten är tillräckligt 
stort för att befolkningen skall kunna reproducera 
sig utan risk för genetiska störningar genom alltför 
htet urval. Dessa giftermålsforbindelser har i alla 
jägarkulturer haft stor spridning. De har utövats i 
första hand vid de stammöten som hållits då grup
perna samlats.

Här måste också nämnas att behovet av gemen
samma ritualer sannolikt varit av omistlig natur 
inom stammen. Den så vanliga totemismen inom 
fångstkulturema förutsätter ju ritualer i anslutning 
till bildframställningama. Den bildvärld vi kan se 
idag ger aldrig intryck av att vara klotter av tillfäl
lig art eller enbart avbildningar. Olika symboler, 
som ofta är svårtolkade, förekommer tillsammans 
med bytesdjuren och människorna.

Om vi nu närmare studerar Angermanälvens 
vattenområde och dess förhistoriska lämningar, så

finner vi snart en tänkbar plats för den ovan be
skrivna stamgemenskapen. Det är Nämforsen med 
sin stora boplats och med hällristningarna. Utan 
tvivel är det en jägar- och fångstkultur som står 
bakom myllret av bilder på hällarna. Forskarna har 
dock haft skilda meningar om vad boplatsen och 
kultplatsen representerar. Arkeologen Gustav 
Hallström ville se bildvärlden som en magisk ritu
al för att locka ut älgarna i forsen. De kraftiga 
strömvirvlarna skulle helt enkelt ”slå ihjäl” djuren. 
Sedan kunde jägarna eller rättare drevkarlarna ta 
vara på kropparna nedanför fallen. Denna jaktme
tod finns onekligen belagd från olika håll. Om så 
vore fallet även här borde man ha funnit älgben i 
det osteologiska material som analyserats från 
boplatsens avfallslager. Benanalyser har visat, att 
här förekom både bäver och fisk, men inga säkra 
älgben har kunnat konstateras. Ristningarna skall 
kanske i stället ses som ett uttryck för en betydel
sefull jaktmagisk ritual vilken utövades av hela 
gruppen. Algbilderna borde då tillkommit innan 
det stora lägret bröts upp vid hösten när förflytt
ningen mot höstjaktmarkerna började. Laxavbild- 
ningarna kan vara producerade under den tidiga 
försommaren innan laxen runt midsommar vräkte 
sig upp för forsarna och fångades i olika ryssjor 
och lax tinor.

Nämforsen skulle sålunda ha varit en sommar
station, där stamenheten samlades för att utbyta 
kontakter, tillverka redskap, fiska och samla örter 
samt utöva det viktiga rituella umgänget inom 
stamgemenskapen. Så bryts lägret och den stora 
förflyttningen upp mot höstjaktmarkerna böljar. I 
små grupper färdades man upp längs älvdalen, 
med förråd och nytillverkade jaktvapen och red
skap. Efter några dagars färd hade man kommit 
upp i skogslandet där man upprättade höstlägren. 
Tusentals boplatslämningar vid skogssjöarna och 
längs älvstränderna vittnar om, att dessa bosätt
ningar funnits under hela vår förhistoria. En av de 
första åtgärderna vid framkomsten torde ha varit 
att upprätta en permanent vinterbostad. Den skul
le rymma gruppens samtliga medlemmar, hålla en 
viss behövlig värme och ligga i ett visst topogra
fiskt läge. Här finns ett brett etnografiskt register. 
Lätta konstruktioner som bågstångskåtor eller tält 
lämnar få eller inga spår efter sig. Det är inte alls 
otänkbart att sådana bostäder använts. Torvkåtor 
eller välisolerade tält kan hålla drägliga temperatu-
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rer även under vinterhalvåret. De tidigare i boken 
nämnda boplatsvallama, som troligen utgör rester 
av grophus, är ett synligt spår efter vinterbosätt
ningen. Dateringen av dessa vallar visar att de hör 
hemma i ett tidigt skede av yngre stenalder, dvs 
runt år 3000 f Kr. Som tidigare angetts finns det 
ungefär 80 sådana vallar registrerade inom älvom
rådet. Vid Vojmsjöluspen, vid Stalon och vid 
Maksjön-Varris finns flera boplatsvallar. Den ge
nomsnittliga boendeytan på ca 25 — 30 m2 innan
för vallen härbärgerar utan vidare en till två fa
miljer.

Ett annat exempel på ett grophus längs denna 
forflyttningsled är boplatsvallen vid Stenselekro- 
ken, som undersöktes år 1981. Den ligj^er på ett 
långsträckt näs i sammanflödet mellan Aseleälven 
och Torvsjöån några kilometer norr om Asele 
samhälle, ca 12 mil från Nämforsen. Läget är väl 
valt mellan två vattenledare uppe på en hög brink. 
Några kilometer uppströms Torvsjöån finns idea
liska fiskevatten i ett område med småsjöar, bäckar 
och strömmar.

Dessa vinterboplatser utgör permanenta bas
läger under flera månader, då man ägnar sig åt jakt, 
fångst och fiske. Under vintern är det naturligt for 
storvilt att hålla till längs de frusna älvstråken. De 
stora djuren gör dels av med mindre energi, när de 
undviker den ofta svårforcerade skogen, dels finns 
det gott om näring i den buskvegetation som 
växer längs stränderna. Det är också naturligt for 
jägarna att ligga på pass vid älvstränderna, för att 
kunna skjuta djuret med pil och båge när det kom
mer inom skotthåll. Ett icke strandbundet 
alternativ är jakt på skarsnö, hetsjakt där det tunga 
djuret går igenom snöytan, medan människan, 
jägaren, förflyttar sig snabbt på den bärande ska
ren. Hetsjakt kan förekomma under senvintern 
när snön har blivit tung och svårforcerad. Sedan, 
under vårbrytningen, ökar tillgången på vatten
fågel och småvilt. När sommaren kommer åter
vänder gruppen till sommarlägret vid forsen.

Mynningsdelen till det kärl av asbestkeramik som Otto Santesson påträffade vid sin undersökning av 
skärvstensvallen i Bellsås, vid Hotingsjön. Vallen har C 14 - daterats till stenåldern.
Foto Gabriel Hildebrand.
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Bronsålder

Under den följande perioden, som går in i brons
ålder (1800 — 500 f Kr), kan vi urskilja två tenden
ser i det arkeologiska materialet. Längs kusten 
byggs rösen; hundratals stenpackningar av varie
rande storlek ligger som landmärken vid bronsål- 
dershavet. Dessa rösen är knutna enbart till den 
forntida kusten och återfinns inte i inlandet. Röse- 
byggandet har i detta sammanhang en klart sydlig 
proveniens. Viktiga fyndkategorier från bosätt
ningarna, såväl i inland som i skogsland vid denna 
tid, visar på ett inflytande från nordost, från nord- 
kalotten, Finland och Ryssland. Materialet föränd
ras, vi far allt fler slagna spetsar med rak bas tillver
kade i olika finkomiga kvartsiter, vilka successivt 
ersätter de äldre, slipade skifferspetsarna. Samti
digt ökar frekvensen keramik. En typ av asbestke
ramik har registrerats på flera inlandsboplatser. 
Asbestkeramiken och kvartsitspetsarna har en vid 
spridning i inlandet med tydliga avgränsningar 
mot kusttrakterna. Söder om Angermanälvens 
vattenområde har sådan keramik hittills varit säll
synt, men har nu böljat påträffas. I det arkeologi
ska materialet kan vi se hur en gränsdragning mel
lan kusten och inlandet i vissa avseenden börjar att 
utvecklas under denna period. En viktig men 
svårbemästrad fråga är vad dessa förändringar har 
för orsak. Snart sagt var och varannan boplats har 
kvartsitspetsar och tunna avslag efter redskapstill- 
verkningen. Det borde av materialet att döma ha 
varit en mycket livaktig period. Kanske har efter
frågan på produkter som skinn, hudar, hom etc 
pressat fram ett ökat uttag, vilket i sin tur lett till 
förenklade, snabbt tillverkade jaktpilspetsar. Det 
kan förhålla sig så att ”rösebyggarna” har bytt till 
sig hudar och skinn mot andra begärliga varor för 
fångststammama. Nämforsenboplatsen med häll
ristningarna fortlever ju ner i denna period. Den 
gamla kultplatsen har kanske utvecklat nya funkti
oner som handels- och bytesplats och blivit en av 
flera stationer i kusttrakterna. De gamla, årstids- 
bundna pendlingarna mellan kust och inland har 
kanske ersatts av årliga bytesresor ner till kusten och 
en alltmer stadigvarande bosättning vid inlandets 
skogssjöar av en växande, livskraftig befolkning.

Slagna spetsar av kvartsit med rak bas ersätter under bronsåldern 
de äldre slipade skifferspetsarna. Skala 1:1.
Foto Gabriel Hildebrand.

Järnålder
Under järnåldern expanderar jordbmket normt, 
längs kusten och i inlandet. De norrländska kust
bönderna etablerar en fast kultur med jordbmk 
som huvudnäring. Vi har funnit långhus och gra
var i både Hälsinglands, Medelpads och Ånger
manlands kustområden. Det är framför allt 
höggravfälten, som antyder jordbruksbygdens ut
bredning. Runt 7000 registrerade gravar i kust
landskapen berättar om en sammanhängande, 
etablerad bygd.
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Glaspärlor från en fyndplats vid Lilla Maksjön i Vilhelmina sn. Pärlorna påträffades tillsammans med 
tre koniska spännen, se sid 54. De flesta glaspärlorna är mörkt blå med linjer och prickar i rött, vitt och 
gult, men det finns också flera andra typer. De tillhör tiden mellan 600 och 800 e Kr. Foto Nils Lagergren, 
ATA.

Från de nedre delarna av Ådalen expanderar 
under yngre järnåldern den fasta bebyggelsen upp 
mot Adalsliden och Faxälven. Samtidigt lever 
fangstkulturen kvar i inlandet. Gravar och lösfynd 
från hela perioden finns glest spridda inom älvom
rådet ända upp i §ällregionen, men tyder inte på 
någon fast bebyggelse. Sett från översiktlig stånd
punkt är vi nu inne i en period med inflytanden 
från såväl söder och öster i kusttrakterna, som från 
väster och norr i inlandet. I detta sammanhang är 
det oundvikligt att ta upp frågan om vilka folk
gruppers lämningar som dominerar det arkeolo
giska materialet. Den agrara expansionen anses i 
huvudsak vara ett resultat av en inre utveckling,

inte i första hand en inflyttning. Det är också 
sannolikt, att inlandet till stor del beboddes av 
samer och att deras ekonomi bars av fiske, fångst 
och jakt.

Den arkeologiska forskningen arbetar med frå
gan om vilka föremålsgrupper som skulle kunna 
knytas till samerna. En grupp som föreslagits är 
just asbestkeramiken. Denna böljade tillverkas 
under perioden 1800 — 500 f Kr. Dateringar med 
C14 har gjorts på ett stort antal krukskärvor. De 
flesta kan hänföras till de sista fem århundradena 
före Kristus, men detta slag av keramik uppträder 
fram till ca 300 efter Kristus.
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Medeltid
Lappmarkerna låg under denna dd utanför de 
egentliga landskaps- och sockenbildningarna. Ur 
skriftliga källor kan man hämta uppgifter om sär- 
beskattning av olika slag. Lappmarken levererade 
framför allt pälsverk, hudar och torkade gäddor. 
Beskattningen skedde efter det s k bågmantalet. 
När en same var femton år och kunde hantera en 
båge skulle han första året leverera ett mårdskinn, 
andra året två och tredje året tre. Betydelsen av jak
ten framkommer i bland annat skriftliga urkunder, 
som Tälje stadga från 1328. Där sägs att ”ingen må 
hindra nomaderna och skogsfolket, på svenska 
benämnda lappar, i sin jaktutövning”. Skatteutta
get skedde framför allt i gråverk. En vanlig enhet, 
som ofta återfinns i skriftliga längder, är ett timmer 
gråverk, vilket betyder 40 vanliga ekorrskinn.

Kontakterna mellan de olika grupperna skedde 
förmodligen på olika sätt, och av olika skäl, vilket 
gör bilden komplicerad och många gånger svår
tolkad.

Skriftliga källor finns först från medeltiden. De
ras innehåll reglerar i huvudsak jakt och fångst 
samt relationerna mellan olika intressegrupper. Ett 
ofta citerat ”landsskrå", dvs en skriftlig gränsregle
ring, från 1273, gäller jämtarnas jakträtter i Åsele

lappmark: ”Thetta landamaere er mellinmjaemta- 
landz ok Finnmarkar ok Helsinglandz: vestr or 
Lenglings lidum ok sua nordr til Straums. Eigu tha 
jaemtar nordr a Finmork fra Straumi XIX rastir at 
veida dyr ok ikoma.” Nitton rastir från Straumi, 
dvs Ströms socken, blir ett avstånd upp till Vojm- 
sjön. ’Veida dyr ok ikoma’ betyder jakt på djur 
(älg) och ekorre. Denna gränstraktat ger inte bara 
en bild av jämtarnas jakträtter, den visar också på 
behovet av att reglera jakt och fångst i området. 
Fömtom jämtarna, som då tillhörde den norska 
intressesfären, talas här om Finnmark och Häl
singland. Hälsingland utgjorde ett svenskt admi
nistrativt centrum för hela Norrland under medel
tiden. Finnmark är liktydigt med ”lappmark”.

Traktaten har sannolikt föregåtts av motsätt
ningar och stridigheter om vem som hade rätten 
till jakt och fiske inom älvområdet, stridigheter 
mellan samer, norrmän och svenskar. Jämtarnas, 
som då tillhörde Norge, intressen var direkta, så
tillvida att befolkningen kring Ström och söder 
därom utnyttjade markerna upp till Vojmsjön. Det 
är kanske så att en sådan praxis har rivit upp ett 
äldre system, där samer jagat och fiskat samt via 
handelsfaktorier levererat skinn och torkad fisk till 
den bofasta bondebefolkningen längre söderut.
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