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Förord 
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arbetets gång. Tack också till professor emeritus Roger Engelmark, 
professor Per H. Ramqvist och docent Karin Viklund, vilka även de läst 
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också är tacksam. 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
 
De grundläggande idéerna till denna bok föddes i samband med 
författandet av mina seminarieuppsatser i början och mitten av 1990-talet. 
I dem bearbetade, analyserade och tolkade jag data från något hundratal 
boplatser av stenålderskaraktär längs med Skellefteälvens vattensystem i 
syfte att försöka förstå vilka funktioner boplatserna fyllt i de förhistoriska 
människornas samhällen. Eftersom jag fann det intressant att fördjupa 
studierna sökte jag vidare till forskarutbildningen i arkeologi. Under en 
period av utbildningen deltog jag i ”Nämforsenprojektet” vid Länsmuseet 
Västernorrland. Där fick jag bl a till uppgift att titta närmare på 
fyndmaterialet från den stora ”Ställverksboplatsen” som i tidigare 
forskning bl a tolkats som en boplats där människor tillfälligt möttes i 
större grupper under förhistorisk tid. Jag fann den tolkningen lika 
intressant som problematisk. Parallellt med det arbetet började jag detalj-
planera upplägget av denna avhandling. Avhandlingen utgör en del av 
projektet ”Möten i Norr”, ett samarbete mellan Institutionen för arkeologi 
och samiska studier vid Umeå universitet inklusive Miljöarkeologiska 
laboratoriet, Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet samt 
Avdelningen för historisk osteologi vid Lunds universitet (se Broadbent 
2001). Utifrån den utgångspunkten har jag i denna studie särskilt 
intresserat mig för frågor som rör möten mellan människor. 
 
1.2. Syfte, avgränsning, frågeställning och min 
ambition med arbetet 
 
Denna studies övergripande syfte är att diskutera möten mellan 
människor under förhistorisk tid inom mitt undersökningsområde. 
Målsättningen är att öka förståelsen av hur människornas möten och 
kontaktnät kan ha gestaltat sig. Jag kommer särskilt att diskutera en 
eventuell förekomst av mer tillfälliga möten mellan människor i större 
grupper inom undersökningsområdet under den tid när boplatser av 
stenålderskaraktär nyttjades. Denna tid kan i stort sägas motsvara tiden 
mesolitikum – förromersk järnålder (här ca 7000 f Kr – Kr f). Det kan 
emellertid, med utgångspunkt i tidigare forskning, förväntas att mitt 
källmaterial kommer att ha sin kronologiska tyngdpunkt inom tiden 
neolitikum – bronsålder (4200 f Kr – 500 f Kr). Som primära studieobjekt 
har jag valt ut i tidigare forskning utpekade platser där människor under 
korta tidsperioder anses ha mötts i större grupper under denna tid. Sådana 
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platser brukar ibland betecknas som ”samlingsboplatser”. Geografiskt 
avgränsar sig min studie huvudsakligen till norra delen av Norrland, 
Sverige (fig 1.1), motsvarande det område som täcks av de valda 
studieobjektens geografiska utbredning (jfr fig 2.1). 
 

 
Fig 1.1. Karta med undersöknings-
området markerat med ett rutnät. 

 
Alla av mig kända samlingsboplatser inom undersökningsområdet ingår i 
min studie. Ställverksboplatsen kommer att diskuteras särskilt ingående. 
Anledningarna till mina kronologiska och geografiska avgränsningar är 
att jag finner frågan om möten mellan människor inom det området och 
under denna tidsperiod bristfälligt belyst, att jag genom mina tidigare 
studier redan har viss kännedom om källmaterialet och att jag anser att 
delar av den tidigare forskningen inom detta forskningsfält kan 
problematiseras och ifrågasättas. 
 
Avhandlingens primära frågeställning lyder: Har, utifrån känt 
källmaterial, samlingsboplatser vanligen ingått som en del i kontaktnäten 
inom undersökningsområdet under tiden mesolitikum – förromersk 
järnålder? 
 
Min ambition är att försöka hitta något nytt. Kanske kan jag inte komma 
mycket längre än till ett ifrågasättande av tidigare forskning, en kritik mot 
det gamla och ge förslag till andra tolkningar på ett mer generellt och 
teoretiskt plan. Det arkeologiska stödet för mina nya hypoteser blir 
kanske inte särskilt starkt. För det kan det komma att krävas fler och 
djupare studier. 
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1.3. Kapitelindelning 
 
Boken är indelad i sju kapitel. I föreliggande kapitel ges fortsättningsvis 
en beskrivning av mina teoretiska utgångspunkter för avhandlingsarbetet. 
I kapitel 2 kommer jag först att diskutera hur bandsamhället fungerar som 
samhällsorganisation och exemplifiera hur arkeologer har använt 
antropologiska studier som utgångspunkt vid försök att identifiera sociala 
grupperingar i arkeologiskt material från Norrland. Därefter ger jag en 
beskrivning och problematisering av den rådande synen på 
samlingsboplatsen som begrepp och företeelse i tidigare forskning. Efter 
en presentation av min grund för klassificering av olika boplatstyper 
vidtar en kritisk genomgång av några kända samlingsboplatser i syfte att 
problematisera tidigare gjorda tolkningar. Den kritiska genomgången 
fortsätter i kapitel 3. Där beskriver, analyserar och tolkar jag 
huvudsakligen fynddata från Ställverksboplatsen. I kapitel 4 vidgas 
tolkningsperspektivet då samma lokal sätts in i en kontext med andra 
fornlämningar i närområdet och tidigare forsknings tolkningar av lokalen 
jämförs med mina tolkningar. I kapitel 5 summerar jag upp mina 
tolkningar av de olika boplatserna från kap 2 samt Ställverksboplatsen m 
fl lokaler i kap 3 och 4. Jag för sedan en diskussion kring hur 
kontaktnäten kan ha sett ut inom undersökningsområdet. Till sist 
redovisar jag min slutsats. Kapitel 6 är en sammanfattning av boken på 
svenska och kapitel 7 en kortare sammanfattning på engelska. 
Kapitelindelningen följer den ordning som jag själv i görligast möjliga 
mån försökt följa vid skrivandet. Min vetenskapliga strategi och praktiska 
omständigheter har emellertid inneburit att jag arbetat närmast parallellt 
med kapitlen 2 och 3. Likaså har föreliggande kapitel fyllts på 
allteftersom avhandlingen växt fram. Värt att nämna här är även att en 
”Vägledning för läsaren” med ett kronologiskt schema finns i slutet av 
boken. 
 
1.4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I syfte att förebygga missförstånd tänker jag nu försöka beskriva min 
teoretiska position. De senaste decenniernas teoretiska strömningar inom 
arkeologin har redan diskuterats i en mängd publikationer och jag ska 
nedan endast mycket kort beskriva några för min forskning relevanta 
teoretiska inriktningar. Min teoretiska grundsyn har huvudsakligen vuxit 
fram i debatten mellan två teoretiska inriktningar; den processuella och 
den postprocessuella.  
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Inom den processuella arkeologiska teorin är ett naturvetenskapligt 
tänkande grundläggande. Den ”nya arkeologins” (New Archaeologys) 
grundare och främste förespråkare Lewis R. Binford (exempelvis 1962, 
1972, 1983) betonar relationen mellan människan och hennes naturliga 
omgivning. Med ett adaptivt synsätt anses naturen sätta gränser för 
människorna och samhällets utveckling och i stort bestämma samhällets 
karaktär. Den nya arkeologin intar ett positivistiskt naturvetenskapligt 
forskningsideal där antropologi i kombination med matematik och 
statistik används flitigt för att rekonstruera förhistoriska samhällsformer. 
Inte sällan förordas och nyttjas en hypotetiskt-deduktiv metod för 
konfirmering av hypoteser. Den ”hårda vetenskapen” är ett utmärkande 
drag liksom ett systemteoretiskt perspektiv och sökandet efter 
lagliknande generaliseringar (Jensen 1988:17 ff). Inom det natur-
vetenskapliga forskningsidealet anses kunskap om helheten, d v s det 
bakomliggande samhället, kunna uppnås om man bara analyserar delarna, 
d v s det arkeologiska källmaterialet, tillräckligt noggrant. Ju mer data ju 
större möjligheter finns att nå helheten (Burström 1989:23 f). 
 
Under framförallt 1980-talets början växte en kritik fram mot den nya 
arkeologin. Ian Hodder är kanske den flitigaste kritikern och skaparen till 
den postprocessuella teoretiska inriktningen. Hodder anser att den nya 
arkeologin visserligen gett ett stort metodologiskt bidrag till arkeologin, 
men menar dessutom att det finns mycket att återupptäcka i den ”gamla” 
arkeologin (Hodder 1986:1, 147). Med grunder i etnoarkeologiskt 
fältarbete kunde Hodder bl a påvisa att den materiella kulturen var 
meningsfullt sammansatt, eller mera preciserat, att den är fylld av 
symbolisk mening och att den kan användas aktivt i sociala strategier. 
Vidare påvisade han att man måste ta hänsyn till individen i teorier om 
materiell kultur och social förändring och att arkeologin, trots sin 
oberoende existens, står närmast historia (Hodder 1982, 1986:1). Hodder 
säger att de förhistorier vi rekonstruerar är subjektiva. Han finner ett 
kontextuellt angreppssätt attraktivt med en närmare relation mellan teori 
och data där de ställs mot varandra genom såväl induktiva som deduktiva 
tillvägagångssätt (Hodder 1986:146, 169, 171). En likartad kritik mot den 
nya arkeologin har förts fram av Michael Shanks och Christopher Tilley i 
ett flertal publikationer (exempelvis 1987a, 1987b). De förordar en 
hermeneutisk vetenskapsfilosofi (1987a) där arkeologin ska ses som en 
tolkande aktivitet. Inom hermeneutiken betonas ett holistiskt synsätt där 
man försöker förstå helheten genom dess delar och delarna genom 
helheten. Helheten kan alltså inte reduceras till de i denna ingående 
delarna. Den hermeneutiska tolkningsprocessen, som brukar likas vid en 
spiral, inleds med en förförståelse. Förförståelsen skapas genom ett 
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dialektiskt förhållande mellan det teoretiserande subjektet (arkeologen) 
och de reella objekten (det studerade källmaterialet). Därigenom övergår 
de reella objekten till teoretiska objekt (data). Därefter görs begrepps-
mässiga kopplingar mellan de teoretiska objekten i ett dialektiskt samspel 
mellan delar och helhet. Sedan försöker hermeneutikern se på vilket sätt 
de sammankopplade teoretiska objekten kan härledas ur underliggande 
strukturerande principer som är relaterade till den sociala strukturen i 
förgången tid. En ny förståelse skapas och de teoretiska objekten kan 
tillföras mening i en dialektisk process. Den färdiga förståelsen ses 
emellertid bara som temporär eftersom hermeneutikerna ser den som 
subjektivt skapad och därför såsom modifierbar i det oändliga (Jensen 
1988:49 ff; Burström 1989:24). Den postprocessuella arkeologin intar 
sålunda ett humanistiskt / socialvetenskapligt forskningsideal. 
 
I min studie kommer jag att försöka förena ett humanistiskt / 
socialvetenskapligt tänkande med ett visst mått av naturvetenskapligt 
dito. Det är min förhoppning att jag successivt under arbetets gång, bl a 
genom att växla mellan olika analytiska nivåer och genom att arbeta 
kontextuellt med exempelvis flera olika fyndkategorier, ska ernå en ökad 
förståelse för hur människornas kontaktnät och möten kan ha gestaltat 
sig. Jag är medveten om att min förståelse till viss del grundar sig på 
naturvetenskapliga data. 
 
Jag vill här tydligt klargöra att jag tror att det går att komma fram till 
kunskap om förhistorien. Jag instämmer därför inte i extrem-
relativisternas syn att det skulle vara omöjligt. Jag håller här med Per 
Lekberg (2002:23) när han beskriver relativismen som en uppgivenhetens 
filosofi. Det som har hänt har hänt och något av det kan, som jag ser det, 
upptäckas (Kristiansen & Larsson 2005:369 ff; Loeffler 2005:9).  
 
Jag anser att förändring av ett samhälle kan härröra från krafter som kan 
komma såväl utifrån som inifrån detsamma och att såväl induktiva som 
deduktiva metoder kan vara av värde vid studiet av data. Generaliseringar 
anser jag användbara, men jag tar avstånd ifrån den positivistiska 
filosofins sökande efter generella lagar för mänskligt beteende.  
 
I mitt arbete ingår etnografiska/antropologiska studier som en del. Min 
uppfattning är att de i första hand bör användas som exempel på hur 
arkeologiska material kan tolkas. Den naturliga omgivningen sätter, 
menar jag, en yttersta gräns, men inom den gränsen är nästan allt möjligt. 
Även om den naturliga omgivningen inom två olika områden är tämligen 
lika kan ganska olika samhällen uppstå inom de båda områdena. 
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Människorna kan finna olika sätt att organisera sina samhällen och lösa 
de problem som dyker upp. 
 
När jag ska försöka skilja ut olika arkeologiska boplatstyper ifrån 
varandra kommer jag, i likhet med Bergman (1995), att i viss mån följa 
Binfords (1978, 1980, 1982) resonemang och då, med utgångspunkt i 
fyndmaterial och anläggningar, bl a titta på kriterierna omfattning och 
variationsbredd. Grovt förenklat tänker jag mig att det arkeologiska 
materialet på en lokal är större i omfattning och variationsbredd ju fler 
människor som använt den, ju längre tid den använts och ju fler 
aktiviteter den nyttjats till. 
 
Grävningarna av lokalerna har haft olika omfattning. Några lokaler har 
undersökts totalt/nästan totalt, andra bara delvis. Vid tolkningarna är det 
viktigt att tänka på denna källkritiska aspekt. Jag tar dock som 
utgångspunkt att även resultaten från en begränsad undersökning av en 
boplats kan vara av intresse att diskutera, då fynddata m m i vart fall kan 
tänkas peka i en viss riktning. 
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2. Samlingsplatser och samlingsboplatser 
– möten mellan människor i större 
grupper inom bandsamhällen 
 
2.1. Bandsamhället 
 
2.1.1. Bandsamhället som samhällsorganisation 
 
Flera arkeologer anser att de samhällsorganisationer som funnits hos jakt- 
och fångstsamhällena i Norrland under tiden mesolitikum – förromersk 
järnålder har varit varianter av s k bandsamhällen (exempelvis Broadbent 
1979:196; Forsberg 1985:8; Baudou 1992a:59; Bergman 1995:6 f; 
Lundberg 1997:10; Viklund 2005). Bandsamhället är en vanlig form av 
samhällsorganisation bland jakt- och fångstsamhällen i världen och 
många sådana samhällen, både levande och nu utdöda, har studerats och 
beskrivits av forskare från flera olika discipliner. Antropologen Elman R. 
Service räknar i skriften ”The Hunters” (1966) upp några olika 
karaktäristika som han menar gäller generellt för bandsamhällen. Dessa 
är bl a enkelhet och sparsamhet i den materiella kulturen, en liten storlek 
på samhället med låg befolkningstäthet, nomadism, släktskap utökat med 
äktenskapsallianser, och en avsaknad av exakta territoriella gränser. 
Bandet kan, enligt Service, vidare definieras utifrån det faktum att dess 
medlemmar känner sig alltför nära släkt för att tillåta giftermål inom 
gruppen. I några fall kan de även definiera sig själva territoriellt som 
invånare och ”ägare” av ett område. I andra fall kan förenande totemiska 
eller ceremoniella möten skilja ut dem. Inga formella samhälls-
institutioner finns som kan identifieras som ekonomiska, politiska eller 
religiösa e t c. Grunden i samhället är familjen som tar hand om alla 
roller. Arbetsfördelningen bygger på ålder och kön (Service 1966:7 f). 
Tidigare antropologisk forskning lade betoningen på bandsamhället som 
primärt studieobjekt. Numera studeras även det större system av allianser 
av vilka ett enskilt bandsamhälle utgör en del (Lourandos 1997:3). 
Framhållits har också på senare tid, inte minst i arkeologiska studier 
(exempelvis King 1978; Rowley-Conwy 1983; Price & Brown 1985), att 
jakt- och fångstsamhällen kan vara sedentära och ha en mer komplex 
organisation, egenskaper som tidigare nästan uteslutande tillskrevs 
jordbrukande samhällen (Forsberg 1992:58). Den mångfald av olika 
samhällsformer som kunnat beläggas har även lett fram till en berättigad 
kritik av den evolutionistiska syn som framförts i den tidigare 
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forskningen där samhällsformerna ”band, stam, hövdingaskap och stat” 
sågs som stadier i en unilinjär utveckling av samhällena.  
 
Bandsamhällen har studerats av antropologen June Helm (1965). Helm 
har hos Athapaskaindianernas stammar kunnat identifiera fyra olika 
nivåer av sociala grupperingar vilka hon benämner (se Lundberg 
1997:11);  
 
Arbetsgrupp - En tillfällig grupp av människor 

för särskilda uppgifter. 
 

Lokalt band - En familjegrupp centrerad kring 
en äkta eller adopterad 
syskongrupp. 
 

Regionalt band - Flera lokala band, dock ej 
familjebundet.      
 

Stam (Tribe) - Den största enheten i vilken 
medlemmarna föds in i och stannar 
livet ut. 
 

 
2.1.2. Antropologiska begrepp och arkeologiska tillämpningar i 
Norrland  
 
Antropologiska studier används ibland som en utgångspunkt vid försök 
att identifiera sociala grupperingar i arkeologiskt material. Begrepp som 
används i de antropologiska källorna kan då, mer eller mindre källkritiskt, 
tolkas in i det arkeologiska materialet för att beskriva detta i sociala 
termer. Arkeologen kan exempelvis studera variabler som fyndmaterials 
omfattning, spridning och variationsbredd och därefter göra jämförelser 
med antropologiskt kända data för att försöka identifiera om en lokal varit 
nyttjad av ett antal människor motsvarande en arbetsgrupp, ett lokalt 
band, ett regionalt band eller någon annan gruppering. Inom den 
arkeologiska forskningen i Norrland finns flera exempel där 
antropologiska studier explicit använts på ett sådant sätt. 
 
Åsa Lundberg har i sin avhandling (1997) om bandsamhällena i 
Norrlands inland 4500 – 2500 f Kr använt sig av June Helm’s arbete. 
Lundberg korrelerar Helms indelning av sociala grupperingar med 
boplatser/lokaler som haft olika funktion i samhället, d v s olika 
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arkeologiska boplatstyper. Helms lokala band jämställer Lundberg med 
basläger (en vinterby) och de regionala banden jämställs med 
sommarboplatser som sammanband ett antal basläger eller vinterbyar. 
Dessa sommarboplatser fungerade som samlingsplatser för en till fem 
lokala band/basläger/vinterbyar. Lundberg ser även vinter- och 
sommarboplatserna inom hennes undersökningsområde som ingående i 
en och samma ”stam” på bandnivå. För att få en uppfattning om de olika 
gruppernas storlek kan här nämnas att de regionala banden omfattade 
ungefär 75 personer (se Spång 1997:235), medan hela stammen 
(bestående av 83 hyddgrunder fördelade på 29 vinterbyar och uppdelade i 
13 regionala band) omfattade 500-1000 personer. Lundberg har även 
beräknat den territoriella arealen; ca 1000 km2 för det lokala bandet, ca 
8000 km2 för det regionala bandet och över 100 000 km2 för hela 
stammen (Lundberg 1997:11, 129 ff, 170 ff). Detta kan sammanfattas; 
 
Sociala grupperingar Arkeologiska boplatstyper 

 
Lokalt band      - Basläger (en vinterby). Territoriell 

areal på i medeltal omkring 1000 
km2. 
 

Regionalt band - Sommarboplatser / samlings-
platser för en till fem lokala  
band/basläger/vinterbyar. Varje 
regionalt band omfattade ca 75 
personer och hade en territoriell 
areal av i medeltal 8000 km2. 
 

Stam - Alla vinter och sommarboplatser 
tillsammans. Totalt omkring 500 - 
1000 personer inom en yta 
omfattade över 100 000 km2. 
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Samma antropologiska begrepp används även av Lars Göran Spång 
(1997:223 f), men med något andra arkeologiska tolkningar;   
 
Sociala grupperingar Arkeologiska boplatstyper 

 
Lokalt band - Basboplats. 

 
Regionalt band - Centra/kontaktpunkt. Varje 

regionalt band består av 10 – 20 
hushåll. 50 – 100 personer på en 
bestämd plats. 
 

Stam - Centrum för / kontakt mellan ca 
500 personer. 

 
Antropologen Lewis R. Binford diskuterar boplatsfunktion och sociala 
grupperingar i sin antropologiska och arkeologiska forskning. Binfords 
arbeten (bl a 1980, 1982) har, med vissa modifieringar, använts som 
utgångspunkt av Ingela Bergman (1995:9, 200) som nyttjar följande 
begrepp och definitioner i sin avhandling; 
 
Sociala grupperingar Arkeologiska boplatstyper 

 
Arbetsgrupp - Exploateringslokal (bl a 

fångstgropsystem och 
råmaterialförekomster) eller 
lägerplats. 
 

Lokal grupp (- ett fåtal kärn- 
/ utvidgade familjer) 

- Lägerplats. Kortvarig bosättning 
och bas för verksamheter utanför 
basboplatsen. 
 

Mikroband (- flera lokala grupper) - Basboplats. Plats för längre tids 
bosättning. Bebodd av flera 
familjer. 
 

Flera mikroband - Samlingsboplats. Kortare tids 
bosättning vid ett eller några få 
tillfällen under året. 

 
Dessutom har hon en kategori som benämns förråd/gömma, vilken 
motsvaras av depåfynd i det arkeologiska materialet. 
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Ibland har flera antropologiska studier använts som utgångspunkt för den 
arkeologiska tolkningen. Lars Forsberg har (1985:11, 1988:59 ff) utgått 
från Slobodins (1962, 1969), Helms (1969) samt Leacocks (1969) 
diskussioner kring bandsamhällens sociala grupperingar i boreala 
områden. Han nyttjar begreppen; 
 
Sociala grupperingar Arkeologiska boplatstyper 

 
Arbetsgrupper (ibland tillfälliga)  
för särskilda uppgifter 

- Aktivitetslokaler. 
 
 

Den utökade familjen - Aktivitetslokaler. 
 

Lokala gruppen - 2-8 familjer 
(utökade familjer) 

- Små basläger. 
 
 

Mikroband - flera lokala grupper 
upp till 100 personer 

- Stora basläger. 
 
 

Makrobandet (kallat ”local band” i 
Forsberg 1985) 150 - 300 personer 

- Samlingsboplatser. 

 
Utöver dessa typer av boplatser nämner Forsberg även s k transito-
boplatser som använts som mellanstationer vid flyttningar inom, främst, 
mobila bandsamhällen. 
 
De antropologiska källorna och de nyttjade antropologiska begreppen kan 
som framgått variera mellan olika studier. Likaså varierar benämningarna 
på de boplatstyper som de antropologiska begreppen motsvaras av i 
arkeologernas tolkningar. Gemensamt för flera forskare är emellertid att 
de anser att människorna inom de förhistoriska bandsamhällena under en 
stor del av året vistades i mindre grupper på basläger och aktivitetslokaler 
(eller motsvarande) och att många av dessa människor någon gång 
årligen tillfälligt samlades i en större grupp på en och samma plats. 
 
Beteckningen för en plats där en sådan samling ägt rum kan variera (se 
exempelvis Ramqvist 1992:33), men flera forskare använder kort och gott 
beteckningen samlingsplats. Om det på samlingsplatsen finns eller har 
funnits någon känd boplats som kan antas höra samman med samlingen 
betecknas den ibland som en samlingsboplats (eng.: Aggregation camp).  
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2.2. Samlingsplatser och samlingsboplatser i tidigare 
forskning 
 
Det ungefärliga antalet människor som i tidigare forskning antas samlas 
på samlingsplatser eller motsvarande inom mitt undersökningsområde 
varierar. Ibland nämns 50, 75, 150 - 300 eller 500 personer kunna samlas 
(jfr ovan), men antalet framkommer inte alltid i studierna. Istället omtalas 
då en större grupp människor av något slag, exempelvis: ”flera 
mikroband” (Bergman 1995:9), ”folkgrupper från flera mindre boplatser” 
(Baudou 1992b:76), ”several groups from different tribes” (Ramqvist 
2002:155), eller ”en större grupp som med ett slarvigt begrepp kan 
betecknas som stammen” (Forsberg 1992:58). Ibland omtalas sålunda 
möten inom stammen och någon gång möten mellan stammar. Ofta anges 
religiösa och/eller sociala orsaker eller motiv till samlingarna 
(exempelvis Forsberg 1985:11; Baudou 1992b:76). Även biologiska 
orsaker till samlingar av människor har berörts. En grupp på ca 500 
personer har ansetts nödvändig för att få en tillräckligt stor genpool så att 
en mer eller mindre isolerad grupp människor kan överleva i längden 
(Gräslund 1979:875 f). I andra sammanhang har emellertid också lägre 
siffror, 100 – 200 personer, nämnts (MacCluer & Dyke 1976). 
 
Vanligtvis anges sommaren eller hösten som den tid på året då samlingen 
sker. Samlingsperiodens längd sägs vara exempelvis: ”en del av 
sommaren” (Baudou 1992b:78) eller en ”kortare tid” (Bergman 1995:9). 
Samlingsboplatsernas angivna brukningstid varierar från några decennier 
eller sekel upp till tre till fyra årtusenden (Broadbent 1982:44 f; Baudou 
1992b:78). Näringsbehovet på platsen kan antingen ha varit tillgodosett 
genom lagring i förråd eller genom direkt konsumtion från någon rik och 
förutsägbar resurs (Forsberg 1985:11). 
 
En mängd olika aktiviteter sägs ha ägt rum på denna typ av lokal. 
Exempelvis nämner Baudou (1992a:60): ”…gemensamma sociala 
aktiviteter såsom överläggningar, byteshandel, giftermål och fester, allt 
enligt en väl känd antropologisk modell”, medan Bergman framhåller att: 
”… religiösa och rituella aktiviteter ägt rum, vilket avspeglas i 
fyndmaterialet.” (1995:9). Bergman anger dessutom att samlings-
boplatserna är ytmässigt omfattande och innehåller ett flertal anlägg-
ningar samt att närvaron av artefakter med rituell/religiös innebörd skiljer 
samlingsboplatserna från basboplatser (Bergman 1995:9). Ramqvist 
(2002:155) menar att samlingsboplatsen var den största boplatsen av alla 
och tillägger att sådana boplatser kan ha legat nära gränser mellan 
stamterritorier. På samlingsplatserna idkade de samlade fångstgrupperna 
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socialt umgänge och utövade religiösa ceremonier och ritualer. Där, 
fortsätter Ramqvist, ”gifte” man sig, utbytte erfarenheter, färdiga föremål 
eller råvaror och inte minst utförde man de jaktmagiska ritualerna där 
älgkulten intog en dominerande ställning. Han menar att hällristningarna 
är ett dokument över dessa riter och denna älgkult (Ramqvist 1989:214). 
Samlingsboplatsernas geografiska ”upptagningsområde” varierar mycket, 
bl a beroende på om lokalen anses vara avsedd för möten mellan 
människor inom en stam eller mellan stammar. Inte sällan anges den dock 
höra till en stam som uppehåller sig i anslutning till en älvdal och ibland 
presenteras den då som ingående i ett s k bosättningsmönster. 
 
2.3. Problem 
 
I tidigare forskning om de förhistoriska bandsamhällena i Norrland anses 
samlingsplatser / samlingsboplatser vara ett viktigt eller t o m nödvändigt 
drag i fångstkulturerna (exempelvis Baudou 1992b:76; Bergman 
1995:192). Samlingsplatser / samlingsboplatser har föreslagits finnas i 
Norrland under bl a  tidsperioderna mesolitikum, neolitikum, bronsålder 
och förromersk järnålder (exempelvis Forsberg 1985:272 fig 7.4; Baudou 
1992a:59 f, 1992b:78; Anderson 1999:26). Under denna långa tidsrymd 
har omfattande förändringar skett i samhällena. Samhällena har, på 
många plan, sett olika ut under olika tider. Under vissa perioder har 
människorna exempelvis levt i mer mobila samhällen och under andra 
perioder har de varit mer fastboende. Kontaktområden har varierat och 
likaså resursutnyttjande. Man kan då inledningsvis ställa sig frågan om 
dessa typer av lokaler varit konstanter över tid eller om de kan ha 
förändrats i enlighet med övriga förändringar. Min utgångspunkt är att 
former för människors möten även kan ha varierat och att ett exempel på 
en sådan variation kan vara människornas benägenhet att samlas i större 
grupper av olika storlek och social sammansättning på samlingsplatser / 
samlingsboplatser.  
 
Det är mycket viktigt att skilja mellan nödvändigheten av en tillräckligt 
stor genpool och nödvändigheten av samlingsboplatser. Genpoolen kan 
sägas vara nödvändig, i alla fall i ett längre tidsperspektiv, men en 
samlingsboplats är inte nödvändig (jfr Baudou 1992b:76). Möten mellan 
människor behöver inte ske i större grupper på särskilda 
samlingsboplatser. Som Spång tidigare har konstaterat är det teoretiskt 
möjligt att hålla ihop ett band med informella kontakter (Spång 
1997:224), något som enligt min mening alltför sällan framhålls. Jag 
utgår ifrån att samlingar av människor i större grupper på lokaler av typen 
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samlingsboplatser inte nödvändigtvis har förekommit inom alla 
samhällen under alla tider inom mitt undersökningsområde. 
 
Hypotetiska resonemang om var samlingsplatser/samlingsboplatser kan 
ha varit belägna har förts av flera forskare (exempelvis Ramqvist, 
Forsberg & Backe 1985:335 tabell 2; Halén 1994:177). Ibland har 
gynnsamma geografiska lägen och goda resurstillgångar nämnts som 
variabler i sådana diskussioner. Variabler av den typen är visserligen 
intressanta men de kan aldrig användas ensamma som ”bevis” för att en 
större grupp människor verkligen har samlats på en plats. 
 
Människor kan naturligtvis teoretiskt sett ha samlats i större grupper utan 
att det idag finns något arkeologiskt spår efter dessa samlingar. De kan 
exempelvis ha städat efter sig eller endast efterlämnat förgängligt 
material som inte bevarats fram till våra dagar. Det går således knappast 
att helt utesluta att tillfälliga samlingar av människor i större grupper på 
särskilda samlingsplatser ägt rum. Det är heller inte min avsikt att försöka 
göra det. Jag ämnar däremot nedan diskutera argument som tidigare har 
förts fram för sådana samlingsplatsers existens under olika tider. Jag 
kommer därför att titta närmare på de i tidigare forskning utpekade 
samlingsplatserna. Några samlingsplatser utan kända boplatslämningar 
kommer att tas upp till diskussion men jag kommer att fokusera mina 
studier till sådana samlingsplatser där boplatsmaterial finns eller har 
funnits som är möjligt att analysera inom ramen för min studie, d v s till 
den typ av lokaler som ibland benämns samlingsboplatser. Urvalet har 
skett genom att jag tagit med de lokaler som jag känner till som har 
tolkats som samlingsboplatser i tidigare forskning inom mitt 
undersökningsområde. 
 
Det finns ingen gemensam definition av begreppet samlingsboplats (eller 
de motsvarande begreppen) som delas av alla. Begreppet kan därför sägas 
vara ”brett”. Oftast har forskarna en egen definition eller längre 
beskrivning av sitt begrepps betydelse (jfr ovan). Några kriterier som 
skall uppfyllas hos denna typ av lokal återkommer emellertid i flera 
forskares definitioner/beskrivningar (t ex Baudou 1992a:21 f, 1992b:76 
ff; Forsberg 1992:58 f; Bergman 1995:9; Ramqvist 2002:155): 
 

• Ett större antal människor har samlats på lokalen. 
• Samlingen på lokalen har varat under en kortare tid under året. 
• Människornas näringsbehov på lokalen måste ha kunnat 

tillgodoses. 
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Kriterierna är inte särskilt preciserade. Ett större antal människor kan 
alltså om man utgår från mina exempel ovan vara mellan 50 och 500 
personer, beroende på vilken social nivå samlingen skett. Människornas 
näringsbehov kan dessutom tänkas lösas genom olika typer av förvaring 
vilket kan vara svårt att bedöma arkeologiskt. Det är viktigt att här 
framhålla att jag inte på förhand kan säga exakt vilka arkeologiska data 
som måste komma fram på en lokal för att jag ska kunna tolka/bedöma 
den som en samlingsboplats. En samlingsboplats skulle kunna se ut på 
flera olika sätt (se Conkey 1980). Varje lokal måste därför tolkas och 
bedömas utifrån sin egen fyndbild. 
 
Avsikten med min genomgång av den tidigare forskningen är att 
undersöka hur argumentationen för att det rör sig om samlingsboplatser 
ser ut. Är argumenten hållbara? Kan de övertyga mig att ett större antal 
människor samlats på lokalen under en kortare tid på året? Kan jag ge 
förslag till andra tolkningar? Finns det grunder för att utesluta att det rör 
sig om någon annan typ av lokal, t ex ett basläger, eller en 
tillverkningsplats? Om det kan antas att det rör sig om en samlingsboplats 
kommer jag att försöka klargöra på vilket sätt den utgjort en sådan, t ex 
hur stor grupp människor som kan ha samlats där. 
 
Målsättningen med genomgången av lokalerna är att öka kunskapen kring 
frågan om möten mellan människor skett i större grupper på 
samlingsboplatser inom mitt undersökningsområde under de studerade 
tidsperioderna mesolitikum t o m förromersk järnålder, och i så fall var, 
när, hur och varför.  
 
Jag kommer nedan att använda mig av ömsom periodnamn och ömsom 
”årtal” när jag talar om dateringar. Det är en medveten strategi för att inte 
riskera att tappa den mest precisa dateringen av olika material. 
  
2.4. Boplatsklassificering 
 
Min klassificering av olika förhistoriska boplatstyper bygger i viss mån 
på Bergmans klassificering där hon i huvudsak utgått från Binfords 
typindelning (se Bergman 1995:8 ff). Det är här på sin plats att framhålla 
att det inom varje kategori kan finnas en stor variation mellan olika 
lokaler samt att en lokal kan ha haft flera funktioner. Vid bedömningen 
av lokalerna bör man givetvis även tänka dels på källkritiska faktorer, 
såsom hur stor yta som undersökts, och dels på tidsaspekten, hur lång tid 
som lokalen kan ha nyttjats. Understrykas bör att jag i min genomgång, 
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som tidigare sagts, kommer att lägga min största kraft på att försöka 
”verifiera eller avskriva” samlingsboplatser. 
 
Boplats/lokal: Plats där aktiviteter som hör samman med mänsklig 
bosättning företagits. Ej beroende av att människor verkligen bott på 
platsen. Begreppet boplats jämställs i denna skrift med begreppet lokal. 
 
Boplatskoncentration/Boplatsagglomeration: Samling av flera boplatser i 
närheten av varandra. Lokalerna kan vara från samma eller olika tid. 
 
Boplatskomplex: Flera lokaler från samma tid inom ett begränsat område 
som nyttjats under en längre tid av året. Jämställs med en ”by”. 
 
Basläger: Centrum för en grupp människors (exempelvis en eller flera 
”familjers”) resursutnyttjande. (En ”familj” anser jag kan ha sett ut på 
flera olika sätt, se kap 4.4.) Platsen har bebotts under en längre tid av året, 
d v s över en säsong eller större delen av året/hela året. Fyndmaterialet är 
kvantitativt omfattande och har stor funktionell och petrografisk 
variationsbredd. Den är ytmässigt omfattande och på platsen finns även 
ett flertal anläggningar och/eller större mängder skärvsten. 
 
Aktivitetslokal: Plats för kortvarig vistelse. Nyttjad av ett mindre antal 
människor i samband med tillvaratagande av en eller flera specifika 
resurser. Fyndmaterialet är kvantitativt mindre än på baslägret. Mindre är 
även den funktionella och petrografiska variationsbredden liksom antalet 
anläggningar/mängden skärvsten samt den ytmässiga omfattningen av 
lokalen. 
 
Tillverkningsplats: På platsen har föremål tillverkats. Fyndmaterialet kan 
vara alltifrån litet till väldigt omfattande. Detsamma gäller för den 
ytmässiga omfattningen. På platsen kan stora mängder avslag och 
förarbeten finnas. Antalet anläggningar/mängden skärvsten kan vara liten 
eller saknas. 
 
Transitoboplats: Plats som använts som tillfälligt ”basläger” vid flyttning. 
 
Samlingsplats: Plats där ett större antal människor samlats under en 
kortare tid av året. 
 
Samlingsboplats: Boplats som kan antas höra samman med samling av 
människor på en samlingsplats. Skall uppvisa fynd som kan styrka att ett 
större antal människor samlats och att det skett under en kortare tid av 
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året. Med tanke på mängden människor bör den vara än mer ytmässigt 
omfattande än ett basläger. Antalet anläggningar/mängden skärvsten bör 
vara stor. Med tanke på att samlingen skett under en kortare tid av året 
kan dess funktionella variationsbredd vara liten. 
 
2.5. Beskrivningar, analyser och tolkningar av 
lokalerna 
 
Inom mitt undersökningsområde har jag påträffat 13 lokaler som tolkats 
som samlingsboplatser (eller motsvarande). (Jag refererar till dem med 
samma namn/beteckningar som tidigare forskning ofta använt.) 
Lokalerna är belägna inom såväl kust- som inlandsområdena. Ställvis 
ligger de nära varandra, men i andra områden saknas de helt och hållet 
(se fig 2.1.). Nedan kommer de första 12 lokalerna att beskrivas, 
analyseras och tolkas. Den 13:e lokalen, Ställverksboplatsen vid Näsåker 
(Nämforsen), kommer att analyseras i de två efterföljande kapitlen. 
 

   

Fig. 2.1. 
Översiktlig 
karta över 
samlingsbo-
platser (och 
samlings-
platser) som 
tidigare 
forskning har 
redovisat. 
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2.5.1. Nr 1. Jokkmokk, boplats 1233, Herrgården, Jokkmokk 
sn, Lappland 

 
Möjliga samlingsboplatser har diskuterats av Lars Forsberg (1985) i en 
avhandling som behandlar bosättningsmönstret vid Lule älv 1500 f Kr – 
Kr f. Han säger att kategorin samlingsboplatser i det bosättningsmönster 
han presenterar är: “…the most tentative and dubious, but it has still been 
included. This was done partly to incorporate the agglomeration-
dispersion pattern typical of most ethnographically known hunter-
gatherers in the boreal zone, partly because both the location of these 
sites and their size would support such a classification. These sites are 
located where a resource is available in large numbers during a short 
period of time, namely salmon. On such a location there is a possibility of 
supplying a relatively large number of people with food without too much 
effort in order that social aggregation can take place.” (Forsberg 
1985:271). Den första lokalen som han tar upp är lokal 1233. 
 
Lokal 1233 ligger vid Lilla Luleälvens norra strand, vid Jokkmokk, vid 
Kaitumselets lugnvatten. Den är belägen på en plan udde på en 15 – 20 m 
bred strand av grus med ett 5 – 10 m brett bälte av torvtäckt sandmark. 
Bakom detta område finns plan sankmark och en liten vik. Lokalen 
registrerades vid inventeringen 1960 och grävdes 1962. 449 m2 har grävts 
ut, till allra största delen som en enda sammanhängande yta på ca 26 x 16 
m. Forsberg, som har analyserat lokalen rumsligt, säger att det finns en 
notering i grävningsrapporten angående lokalens utsträckning längs 
stranden. Enligt denna finns spår av lokalen på stranden ca 100 m VNV 
om udden. Mellan de spåren och den utgrävda ytan har en grusbank 
byggts i samband med flottningsarbeten, vilken Forsberg menar förstört 
lokalens västra del (Forsberg 1985:46 f, 230 ff). 

 
Inga klara anläggningar påträffades vid grävningen, men fläckar av kol 
och bränd sand hittades tillsammans med skörbränd sten inom ett ca 4 x 6 
m stort område. Fyndmaterialet består till största delen av skrapor (ca 200 
st, flest på en enskild boplats längs hela älven). 6 bifacialt slagna spetsar 
framkom men inga förarbeten. Forsberg menar att det är tydligt att ingen 
tillverkning av sådana spetsar har skett på lokalen. Ingen keramik 
påträffades och utifrån den avsaknaden och Hulthéns hypotes om att 
dessa keramikkärl utgjort behållare för glöd menar Forsberg att lokalen 
använts under en årstid när sådana inte behövdes. Det är en hypotes ”for 
further evaluation” som han uttrycker det (1985:232 ff). 
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Forsberg omnämner ett fyndtomt område (några fynd finns dock där) som 
ett möjligt hyddgolv, ca 4 m i diameter. Dateringen sätts till bronsålder-
förromersk järnålder men lokalen är blandad med äldre material. Han 
säger att det är möjligt att boplatsen avspeglar en större enhet människor 
eftersom där finns så många redskap som använts till allmänna 
arbetsaktiviteter jämfört med andra boplatser längs älven och att det låga 
antalet avslag på lokalen motsäger möjligheten att de många redskapen 
ackumulerats där under en längre tidsperiod. Han menar vidare att om 
lokalen hade varit återanvänd många gånger skulle avslags-
koncentrationerna ha varit fler, innehållit fler avslag och uppvisa fler 
överlappningar. Han anser därför att lokalen har använts av en stor social 
enhet under årets varma period och att den karaktäriseras av nästan 
uteslutande allmänna arbetsaktiviteter och tillverkning av unifaciala 
redskap (Forsberg 1985:47, 230 ff, 263). 

 
Folkmängden på boplats 1233 har beräknats till 10 personer av Forsberg 
(1985:268, tabell 7.3). Han säger: ”…, the population on the larger sites 
of the R. Luleälv would range between 9-12 individuals. It is important to 
use this figure with caution, since relationships from 20th century 
Bushmen encampments do not necessarily reflect the relationship 
between site size and population in the studied river valleys during the 
Bronze Age/Pre-Roman Iron age. /…/ The figures on the site populations 
reached here do not fit very well with the band of 25-50 individuals that 
is omnipresent in the archaeological literature. The residential camps 
probably represent either extended families or local groups /…/. The 
interesting question following this is where the larger aggregations took 
place. The only clear seasonal osteological evidence on the forest sites 
are summer indications /…/.” (1985:267). 

 
Vid klassificeringen av boplatserna längs älven säger han att 
boplatsklassen ”residental camps” (i Forsberg 1988 översatt till 
”basläger”) skulle bestå av bl a boplatsen 1233 (Forsberg 1985:269). Han 
tolkar där alltså lokal 1233 som ett basläger. I hans figur med en synkron 
modell för bosättningsmönstret är lokalen emellertid uppsatt som 
”aggregation camp” alltså ”samlingsboplats” (i stället för basläger) för 
området vid Lilla Luleälv och som dito för området vid Stora Luleälv 
(fast där inom parentes och med ett frågetecken efteråt). I hans diakrona 
modell finns dock ingen samlingsboplats i bosättningsmönstret för 
samma tid (Forsberg 1985:271 ff. Jfr fig 7.4 och fig 7.6 c). 
 
Forsberg ställer sig även frågan om de två bosättningssystemen längs 
Lilla respektive Stora Luleälven möttes under sommaren, men konstaterar 
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också att det i nuläget inte är möjligt att göra några slutliga uttalanden om 
detta (1985:271). När det gäller området vid Umeälven frågar han sig på 
samma sätt om flera grupper möttes på några av de större boplatserna i 
skogsområdet. Han säger även att en annan möjlighet vore att sådana 
samlingsboplatser kunde varit lokaliserade närmare kusten. I denna 
kontext nämner han boplatserna i närheten av hällristningarna vid 
Nämforsen och Stornorrfors (Norrfors) och att det ofta föreslås att 
religiösa och ceremoniella aktiviteter utförs vid sådana samlings-
boplatser. Han hänvisar där till Conkeys (1980) studie av Altamira i 
Spanien. Det, anser han, kan vara förklaringen till Nämforsenlokalens 
unika karaktär (1985:271 ff). I sin synkrona modell (1985:272 fig 7.4d.) 
för Umeälvsområdet anger han Norrfors (inom parentes och med 
frågetecken efteråt) som en möjlig samlingsboplats. 
 
Till sist säger han om kategorin samlingsboplatser och lokal 1233: ” The 
last category is based on only one site, so it should be taken with caution. 
It is dominated by three large areas of general working activities, 
probably indicating several social units. It might be an aggregation camp, 
but whether this site type or the pit features /…/ [Se nummer 2 nedan, 
min anmärkning.] represent the aggregation sites must be tested by 
excavation.” (1985:275). 
 
Utvärdering 
 
Jag menar att fynden inom den utgrävda ytan koncentrerar sig till ytans 
centrala delar (jfr Forsberg 1985:230 ff, fig 6.56 t o m 6.62). Endast 
jämförelsevis få fynd finns i de yttersta norra, södra och västra delarna av 
den utgrävda ytan. Även inom de yttersta östra delarna verkar fynden 
avta något i jämförelse med fynden från ytans mer centrala del. I det 
perspektivet har lokalen inte någon anmärkningsvärt stor utbredning. De 
ännu ej undersökta ”spåren av lokalen” som finns 100 m VNV om udden 
kan idag inte säkert sägas rumsligt anknyta till den utgrävda ytan. 
Dessutom finns inte någon säkerställd kronologisk anknytning områdena 
emellan. Forsbergs egen osäkerhet kring tolkningen av lokalens funktion 
och hans beräkning av populationen på platsen till 10 personer 
understryker enligt min mening att det idag inte finns några hållbara 
argument för att lokalen har använts som samlingsboplats. Tolkningen av 
lokalen som ett basläger är, anser jag, mer sannolik. Jag instämmer 
emellertid med Forsberg i det att lokalens funktion lättare skulle kunna 
avgöras efter ytterligare en utgrävning på platsen. 
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2.5.2. Nr 2. Purkijaur, ”Gropanläggningar”, bl a J 95 
 
Lösningen på problemet om var de större samlingarna ägde rum längs 
Luleälven kan enligt Forsberg vara de gropanläggningar som påträffats i 
skogsområdet. Deras lokalisering och konstruktion gör det möjligt, menar 
han, att de kan utgöra ”…the aggregation sites missing in the settlement 
system”. Han menar dock att fler utgrävningar av dessa måste företas 
innan några slutgiltiga bedömningar kan göras (1985:268). 
 
Forsberg hänvisar till några sidor i en rapport skriven av Ulf Westfal 
(1983:33-44). De gropanläggningar som Westfal nämner ligger vid sjön 
Purkijaur vid Lilla Luleälv (Purkijaur är avsnörd från älven numera). 
Inventeringarna och undersökningarna där ingick som en del i Luleälvs-
projektet i början av 1980-talet. De hade för detta område sin grund i 
frågeställningar om möjliga lägen för förhistorisk vinterbosättning. Vid 
Purkijaur är bl a frostläggningen sen och nederbörden inte så stor som i 
regionen utanför. De flesta gropar som påträffades vid inventeringarna i 
området ligger på Tallholmen. Där registrerades ett 30-tal lokaler med 1-
6 gropar på varje lokal. På Tallholmen finns även boplatser av 
stenålderskaraktär samt härdar registrerade (Westfal 1983:5 f).  
 
En av dessa lokaler med gropar, J 95, undersöktes hösten 1982 i syfte att 
studera konstruktioner och erhålla daterbart material. J 95 ligger på en 
mindre udde på Tallholmens N sida. På ömse sidor om udden finns 
registrerade stenåldersboplatser; i väster J 104 och i öster 1216. Boplats-
indikationerna från J 104 utgörs förutom av skärvsten (som framkom på 
stranden och i haket mot udden längs en sträcka av 200 m) även av 
avslag. 3 avslag av kvarts och 3 avslag av kvartsit, varav ett var 
retuscherat, tillvaratogs vid inventeringen. På lokal 1216, vilken enligt 
Westfals rapport sträcker sig från udden och österut längs holmens strand 
1,2 km (!), fanns boplatsindikationer i form av skärvsten och fynd. 3 
skrapor och 14 avslag i kvarts, 3 skrapor (ospecificerade), 14 avslag 
varav 3 retuscherade i kvartsit, 1 fragment asbestkeramik samt 2 fragment 
brända ben tillvaratogs (Westfal 1983:41 ff, 51 f). Denna lokal finns 
emellertid inte med i Forsbergs (1985) analys eftersom den inte varit 
föremål för utgrävning och har inte angivits som ”samlingsboplats” av 
någon, vad jag har kunnat se. Om de tillvaratagna fynden utgör en stor 
del av allt som faktiskt påträffades på lokalen behöver fyndmängden dock 
inte vara så stor, trots den angivna längden. 
 
Vid grävningen av J 95 framkom i anläggning A, ”Rund grop-
anläggning”, kol, skörbränd sten och en skrapa av kvarts. Anläggningen 
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tolkar Westfal som en jordugn. Han säger att liknande gropanläggningar 
har daterats till sen järnålder och menar att kvartsskrapans placering i 
stenpackningen tyder på att den är samtida med anläggningen. 
Därigenom visas möjligen, enligt honom, att stenredskap utnyttjats under 
sen förhistorisk tid. I anläggning C, benämnd ”fyrkantig vallanläggning”, 
framkom skärvsten som ”smärre inslag” i vallen. Ovanpå och omkring 
vallen påträffades ”mängder av trärester” som delvis var mycket väl 
bevarade. I ett hörn fanns kraftigt trävirke som följde vallen och bildade 
en vinkel där virket låg omlott. Sotlager på upp till 8 cm kunde iakttas 
och i vallen påträffades ett avslag av kvarts. Anläggningen tolkades som 
”rester av en hyddkonstruktion”. I rapporten nämns även att ”västra 
valldelen av anläggning C är skadad av en nedgrävd grop, D”. Detta 
betyder följaktligen att den sistnämnda gropen, D, är yngre än anläggning 
C. Kolprov togs från lokalen (Westfal 1983:2, 41, 51 f). 
 
Forsberg säger följande om groparna: ”A few of these at L. Purkijaure 
were subjected to test excavation by the author in 1983, and gave dates of 
1680 ± 115 B.C. and 1520 ± 235 B.C. A similar pit feature was excavated 
by I.- M. Mulk at L. Järtajaure, giving a date of 1730 ± 90 B.C. Inside 
these pits were wooden constructions suggesting that they were perhaps 
pit dwellings.” (Forsberg 1985:268). 
 
Den gropanläggning som Inga-Maria Mulk grävde och som Forsberg 
hänvisar till var en oval grop (Nr 374) med avrundad botten omgiven av 
en bred vall. De yttre vallmåtten var 8,4 x 7,0 m (ONO –VSV), 
innermåtten 3,0 x 0,9 m och gropens bottenplan låg före undersökning 
0,5 m djupare än vallen. Hon har i sin rapport tolkat denna anläggning 
som en ”förrådsgrop”. Mulk skriver: ”Vid provundersökningar av anl 371 
och 374, vilka jämte anl 378 har klassificerats som modell 1, framkom de 
som rektangulära nergrävda träkonstruktioner med plan golvyta. 
Byggnadernas innermått är ca 4,5 x 2,5 m. Bottenytan är relativt jämn 
och markeras med ett kraftigt lager humus. /…/ Mellan takkonstruktionen 
och golvplanet i anl 371 framträdde inget som kan tyda på att byggnaden 
haft någon konstruerad eldstad el på något sätt varit i bruk som bostad. 
Det är möjligt att samtliga dessa tre modeller av gropar (modell 1-3) haft 
funktion vid beredning och förvaring av köttprodukter. ” (Mulk 1982). 
 
Jag har påträffat en datering från grävningarna vid Tallholmen 
(beteckning J  95:C-4 ”obränt träd” (St 9618), utförd 28/11 1984 vid 
Laboratoriet för isotopgeologi, Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm). 
Dateringen blev <250 år BP för trä från anläggning C (jfr ovan). Jag har 
ännu inte lyckats lokalisera varifrån de två övriga dateringarna Forsberg 
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hänvisar till härrör ifrån. I Forsbergs två publicerade avhandlings-
sammanfattningar (Forsberg 1987 och 1988) nämns inte groparna vid 
Purkijaur. 
 
Utvärdering  
 
Jag ansluter mig inte till tolkningen av anläggning C som en 
hyddkonstruktion. I anläggningen finns mycket väl bevarade trärester 
med en datering till <250 BP vilket i kombination med de morfologiska 
uppgifterna snarast indikerar att det rör sig om en förvaringsanläggning 
som högst är ca 310 år gammal. Därmed är även anläggning D från 
senare tid eftersom den är nedgrävd i anläggning C. Det i vallen 
framkomna kvartsavslaget kan enligt min mening höra samman med de 
registrerade stenåldersboplatserna på stränderna på ömse sidor om den 
lilla udden. Det är sannolikt att även udden tagits i anspråk av 
människorna som avsatt materialet på stenåldersboplatserna. Jag ser det 
som troligt att anläggning C och D anlagts på äldre boplatslämningar och 
att material från dessa kommit att hamna i vallen. 
  
Anläggning A på lokal J 95 har Westfal tolkat som en jordugn, vilket 
förefaller vara rimligt. Om den har en äldre datering än den som Westfal 
antyder kan, möjligen, skrapan vara samtida med anläggningen. Jag 
finner det dock minst lika troligt att skrapan, på liknande sätt som 
kvartsavslaget ovan, härrör från äldre boplatslämningar på udden. 
 
Flera gropar på lokal J 95 förefaller alltså ha en datering till (tidigast 
romersk) järnålder eller yngre. Många av groparna på Tallholmen verkar 
dessutom ha haft en annan funktion än som bostäder, att döma av deras 
storlek. Några av de större groparna uppvisar dock vissa morfologiska 
likheter med de boplatsvallar som Mulk har påträffat i Stora Lule älvdal 
(fågelvägen ca 5 mil rakt norrut sett från denna lokal). Dessa lämningar 
benämner hon ”skogstomtningar”. Dateringar anger att de kan ha använts 
under tiden mellan 60 – 534 e Kr. Hon har även funnit att 
skogstomtningar har ett både rumsligt och tidsmässigt samband med 
jordugnar (Mulk 1994:128 f). Det rumsliga sambandet finns således 
förmodligen även på denna lokal, men inget påvisat tidsmässigt samband. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att det idag inte finns några hållbara 
argument för att lokalen utgjort en samlingsboplats under tiden 1500 f Kr 
– Kr f. 
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2.5.3. Nr 3. Nelkerim, lokal J 31 
 
Inom ett ca 300 x 130 m stort område vid Nelkerim (3 mil väster om 
Vuollerim) vid Lilla Luleälv finns omkring 80 eldstäder jämt utspridda. 
De ligger på en låg platå 100 m från den ursprungliga strandlinjen vid 
”mycket rika laxfiskevatten” (Westfal 1988:56). Enligt Westfal (1988:57) 
har platsen utgjort ett samlingsläger under sommaren för flera 
vintergrupper (begreppet ”vintergrupper” definieras inte närmare i den 
artikeln). 

 
Lokalen (J 31) ligger på Lilla Lule älvs norra strand, omedelbart öster om 
Harrijaurebäckens utlopp i älven. Den upptäcktes inom det inventerings-
projekt där gropanläggningarna vid Purkijaur registrerades och ingår i 
samma rapport (Westfal 1983). Flera boplatser är kända i närområdet och 
de närmaste lokalerna (J 30 och J 29) ligger ca 200 m respektive ca 400 
m från J 31, strax väster om bäckutloppet. Westfal skriver i sin rapport att 
erosionen på platsen är mycket kraftig. Upp till 0,5 m tjocka jordlager är 
bortspolade vilket syns på kvarvarande stubbar med blottade rotsystem. 
Vid 1981 års inventering på lokalen iakttogs 25 härdar med ett inbördes 
avstånd av 3 – 50 meter. Härdstorleken var 0,7 – 1,5 m i diameter och 
stenstorleken var 0,05 – 0,2 meter. Härdformerna var runda eller ovala 
och samtliga var fyllda. Westfal säger att nästan enbart decimeterstora 
avslag och block i kvartsit återstår av det fyndmaterial som funnits på 
platsen. Det mindre materialet är uteroderat i älvfåran. Inget fyndmaterial 
låg inom 2 meters radie från härdarna vilket tolkas som ett tecken på att 
härdarna varit belägna i hyddor. De tillvaratagna fynden delar han in i 
grupper beroende på vilket delområde de härrör från. Från Ö stranden till 
Harrijaurebäcken, vid en utrasad härd tillvaratogs 4 kvartsavslag och 12 
kvartsitavslag. 50 m Ö därom vid en utrasad härd påträffades 1 skrapa 
och 5 avslag i kvartsit. 125 m Ö därom vid 2 utrasade härdar fanns 9 
avslag i kvarts, 1 skrapa, 1 block och 90 avslag i kvartsit samt 1 björn-
falang, 1 älgtand och 7 fragment brända ben. I området ovanför 
dämningslinjen framkom ytterligare några härdar samt en ”sannolik” 
kokgrop. Från en vid bäckmynningen belägen härd (fortfarande delvis 
övertorvad) kunde ett 14C-prov tas (Westfal 1983:24). 
 
Nelkerim tas även upp av Baudou (1992a:68 f) i hans beskrivning av 
Vuollerim. Han anser att Vuollerim utgjort ett basläger där hyddorna på 
Älvnäset var använda under vinterhalvåret omkring 4000 f Kr. Under 
sommarhalvåret bodde man på älvstränderna i närheten i lättare hyddor 
och mitt på sommaren var forsarna vid Nelkerim en mötesplats för hela 
stammen. Baudou menar att säljägarboplatser i kustbandet troligen ingick 
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i systemet fastän de ännu inte har upptäckts. Något senare ingick Porsi 
med hällristningarna i ett liknande system. På samma sätt som Westfal 
menar Baudou att stora delar av redskapen, avslagen och benen var 
bortspolade vid Nelkerim och att platsen vid forsen, av kvarvarande 
föremål att döma, var en stor samlingsplats för jägargrupperna vid en stor 
del av Lilla Lule älv under en lång tid. Han säger att folket drog dit när 
laxen gick till vid midsommartid liksom man gjorde vid Lundfors för att 
fånga säl på höstarna för 6000 år sedan. 
 
Utvärdering 

 
Westfal och Baudou menar att det på lokalen tidigare funnits en mängd 
redskap, avslag och brända ben, vilka eroderat ut i älvfåran. Det är 
möjligt, men jag anser att det endast bör ses som ett antagande. Westfal 
nämner vidare att inga fynd påträffades inom två meters radie runt 
härdarna och att detta är ett tecken på att hyddor omgivit dem. Enligt min 
mening kan en alternativ tolkning vara att det inte föreligger ett 
kronologiskt samband mellan härdarna och fynden, d v s att lokalen är 
kronologiskt blandad. De tämligen få tillvaratagna fynden har endast 
påträffats inom tre olika områden på lokalen och fynd verkar bara ha 
framkommit i närheten av några härdar. Dessa kan eventuellt vara 
samtidiga med fynden, medan andra kan vara från andra tidsperioder. 
Hypoteserna är emellertid svåra att utvärdera utifrån redovisade data. 
Endast ett 14C-prov har tagits och jag har inte påträffat någon datering i 
litteraturen. Inga ritningar finns i rapporten där fyndens och härdarnas 
inbördes läge framgår. Man kan heller inte vara säker på att de 
kvarvarande föremålen ligger ”in situ” p g a den beskrivna mycket 
kraftiga erosionen. Längs stranden på västra sidan om utloppet till 
Harrijaurbäcken finns lokaler (J 28, J 29, J 30) med ett likartat fynd-
material som på lokal J 31. Kanske bör J 31 ses i samband med dessa. 
 
Sammanfattningsvis efterlyser jag en tydligare argumentation till varför 
platsen använts som samlingsplats under en lång tid under stenåldern. De 
argument som hittills framförts kan ifrågasättas. Utifrån tidigare 
framlagda data finns det enligt min mening inga säkra belägg för att 
platsen använts som en samlingsplats under stenåldern.  
 
2.5.4. Nr 4. Porsi 
 
Porsi ligger ca 1 km från Vuollerim, i närheten av sammanflödet mellan 
Lilla och Stora Lule älv. Där finns ingen stor boplats som antas vara 
någon samlingsboplats, men Baudou menar ändå (1992a:68 f) att Porsi 
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utgjort en mötesplats för ”hela stammen”.  Han inleder med att konstatera 
att det finns berättelser om att man under 1930-talet sett hällristningar på 
klipporna vid forsen. Jag har bara sett en beskrivning om detta. Den 
återfinns i Westfals rapport där han bl a skriver (1983:12) att det vid 
södra Henriksviken, strax nedströms Porsibron, finns en muntlig, 
svårkontrollerad uppgift om en ristning. Baudou fortsätter (1992a:68 f): 
”Vid dämningsarbetena såg man ingenting men efter upptäckten av 
hällristningarna vid Norrfors utanför Umeå 1984 uppstod en diskussion. 
Per Ramqvist vid Umeå-institutionen lade fram hypotesen att 
hällristningarnas placering vid Norrfors inte var en tillfällighet. Likheten 
med läget vid Nämforsen vid Ångermanälven var påfallande. Sådana 
platser vid de dåtida älvmynningarna kan ha haft betydelse som 
samlingsplatser för religiösa bruk och sociala förbindelser. Laxfisket 
måste också ha varit gott. Bland tänkbara hällristningsplatser räknade 
Ramqvist upp Porsi. Westfal och hans medhjälpare vid den arkeologiska 
stationen i Vuollerim testade hypotesen och med en ovanlig 
iakttagelseförmåga hittade man ristningar av älgar och skepp på stenblock 
som satt inmurade i brofästet till bron över älven vid Porsi. Blocken var 
sprängda från klipporna som nu låg djupt under vattnet. Där nere finns 
ännu fler små ristningar av älgar och skepp.”. Baudou säger vidare 
(1992a:68 f) att de ligger på 70 m ö h, motsvarande en datering till 3500 f 
Kr, vilket skulle innebära att de knackades in i hällarna flera hundra år 
efter det att hyddorna vid Vuollerim var i bruk. Men, konstaterar han 
sedan; ”…många boplatser från senare delar av neolitikum har också 
upptäckts vid Lilla och Stora Lule älv. Ristningarna kan höra samman 
med dessa något senare jägare och fiskare. Mellan forsarna vid Porsi och 
Nelkerim finns också forsar vid Letsi. Både vid Letsi och Nelkerim låg 
lämpliga hällar men nu efter de stora kraftverksbyggena är det praktiskt 
taget omöjligt att göra efterforskningar där.” Direkt därefter konstaterar 
han, som tidigare nämnts under lokal nr 3 ovan: ”Hyddorna på Älvnäset 
vid Vuollerim har varit ett basläger under vinterhalvåret omkring 4000 f. 
Kr. Under sommarhalvåret kan man ha bott på älvstränderna i närheten i 
lättare hyddor. Mitt på sommaren var forsarna vid Nelkerim en 
mötesplats för hela stammen. Troligen ingick säljägarboplatser i 
kustbandet i systemet fastän de ännu inte upptäckts. Något senare har 
Porsi med hällristningarna ingått i ett liknande system.” 

 
Även Ramqvist (1992:50) anger, som tidigare nämnts, att de dåvarande 
stora älvarnas mynningslägen, såsom Norrfors, Porsi och Nämforsen var 
viktiga samlingsplatser ”…för de lokala grupperna” eller som han även 
uttrycker det (1992:35): ”…för de stammar som bodde vid dessa älvar.”  
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Utvärdering 
 
Vid Porsi finns ingen samlingsboplats angiven, men platsen anses ändå 
ha varit en mötesplats för hela stammen. Som grund för detta ligger 
uppgifter om möjliga hällristningar. Vad jag känner till har ännu ingen 
hällristning vid Porsi avbildats och publicerats. Mot den bakgrunden 
anser jag att det inte finns några hållbara argument för att platsen använts 
som en mötesplats/samlingsplats under tiden före Kr f.  
 
2.5.5. Nr 5. Lundfors  

 
Lundforslokalerna ligger vid Lundfors, Gummark på Finnforsåns östra 
sida. Finnforsån har sitt utlopp i Skellefteälven. Sju boplatser ingår i det s 
k ”boplatskomplexet” vid Lundfors varav fyra har varit föremål för 
utgrävning. Lokalerna har analyserats av Noel Broadbent inom ramen för 
en doktorsavhandling (1979). Han förkastar åtta av sina elva dateringar 
och anger komplexet tillhöra tiden 5355 ± 65 BP, ett värde som baserar 
sig på de tre kvarvarande (och tillika äldsta) dateringarna. Dessa tre 
dateringar kommer samtliga från lokal C (Broadbent 1979:45 ff). Vid 
tiden för bosättning låg lokalerna på stranden i en havsvik. Nedan har jag 
sammanställt fynden från de fyra utgrävda boplatserna, för att kunna 
jämföra dem sinsemellan. De beskrivs i samma ordning som Broadbent 
beskrivit dem, E, A, C och B. 

 
Lokal E 
Totalt grävdes 124 m2 under åren 1968 – 1970. Sammantaget påträffades 
197,5 kg kvarts inklusive 366 föremål, 8 föremål av skiffer och 14 
föremål av bergart. Vidare framkom 835 benfragment och 688 kg 
skörbränd sten. Anläggningarna hade skadats av plöjning så att nästan 
endast mörkfärgningar fanns kvar. Förutom dessa fynd har det även 
ytplockats 29 kg kvarts samt dussintals sänkestenar från lokalen 
(Broadbent 1979:13 f). 

 
Lokal A 
1973 grävdes här 85 m2. Totalt framkom 202 föremål av kvarts, 33 
föremål av bergart, 19 föremål av skiffer, 28,72 kg kvarts, 160 kg 
skörbränd sten samt 1811 bitar (1296 g) brända ben. Fyra anläggningar 
påträffades; en härd, två gropar med mycket skärvsten, ben och föremål 
samt ett område med bränd jord (Broadbent 1979:14 f). 
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Lokal C 
Här grävdes 1973-74 (?) ca 66 m2 under golvet på en lada. Totalt 
påträffades 252 föremål av kvarts, 45 föremål av bergart, 6 föremål av 
skiffer, 39,3 kg kvarts, 1010 kg skörbränd sten samt 5734 benfragment 
(2265 g). Vidare framkom en härd, en bränd yta och en stor grop 
(Broadbent 1979:15 ff). 
 
Lokal B 
Totalt grävdes ca 41 m2 under åren 1973 och 1975. Sammantaget 
påträffades följande: 45 föremål av kvarts, 5 övriga föremål, bland annat 
av skiffer, skärvsten, 1829 avslag av kvarts (3783 g) och 2632 fragment 
(979 g) brända ben av säl, bäver, gädda och hare. Även här har 
sänkestenar påträffats, liksom skifferknivar, 1 bryne och 1 förarbete till 
en skifferspets. Inga anläggningar påträffades (Broadbent 1979:17 ff). 
 
Broadbent ser komplexet som ett permanent eller nästan permanent 
basläger där man nyttjat olika resurser inom området under olika delar av 
året i ett ”circuit network”/”cirkulärt nätverk” (1979:192 fig. 82). 
Benlämningarna och den beräknade produktiviteten hos regionen runt 
Lundfors tyder, enligt honom, sammantaget på att dessa boplatser kan ha 
varit befolkade under större delen av året, säkerligen från hösten till 
senvintern. På senvintern kan stora jaktsällskap ha gett sig iväg på 
älgjakt. Majoriteten av familjemedlemmarna stannade hemma. Detta 
gällde kvinnorna, barnen och åldringarna, menar han. Fiskbenen visar att 
Lundfors även kan ha bebotts under våren liksom under sommaren. 
Broadbent säger vidare att alla sju boplatserna inte nödvändigtvis 
användes samtidigt och att varje boplats i genomsnitt motsvarar arealen 
nyttjad av en grupp på 30-50 människor. Vid särskilda tillfällen under 
året (höst och förvinter) kan hela bosättningen ha varit ganska stor med 
100-300 personer. Han anser emellertid att den mest intressanta frågan 
inte är hur stor befolkningen varit utan varför en mer stabil bosättning ägt 
rum där. Varje boplats hade ett centralt ”familjeområde” och ett yttre 
område där mer specialiserade arbetsuppgifter utförts, t ex skinn-
beredning, slakt och kollektivt arbete såsom nättillverkning (1979:154 f, 
1982:43). Han säger explicit att bosättningen vid Lundfors troligen har 
involverat mer än ett ”minimum band” (1979:195). Bebyggelsens 
varaktighet, d v s hur länge dalen nyttjats, beräknar han till omkring 30-
36 år, vilket skulle motsvara en livstid under stenåldern (1982:45). 
 
Baudou menar att de andra boplatserna som angetts ingå i det cirkulära 
nätverket ännu inte har påvisats och att Lundforskomplexet istället passar 
in i en annan modell (1992b:78). I denna utgör Lundfors en samlingsplats 

28 

•



(med säljakt) vid kusten under hösten för boplatser längre inåt land vilka 
nyttjades resten av året. Med utgångspunkt i en höjdskillnad över havet 
anser han att en boplats använts först och sedan både den och de övriga 
samtidigt: ”En stor grupp samlades vid kusten från olika boplatser för 
gemensamma sociala aktiviteter såsom överläggningar, byteshandel, 
giftermål och fester, allt enligt en väl känd antropologisk modell” 
(1992a:60).  
 
Utvärdering 
 
De grävda lokalerna uppvisar en likartad fyndbild med föremål av kvarts, 
bergart och skiffer samt benfragment, skörbränd sten och i vissa fall 
anläggningar. Avslag och fynd av samma karaktär har även framkommit 
på de inventerade lokalerna D, F och G (Broadbent 1979:19 ff). De kan 
därför antas vara, grovt sett, från samma tidsperiod. Begreppet 
”samlingsboplats/-er” brukar inte användas vare sig om de enskilda 
lokalerna eller om alla tillsammans när forskare refererar till dem. Istället 
används begreppet ”boplatskomplexet” (se exempelvis Broadbent 
1982:42 och Baudou 1992a:60). Begreppet ”komplex” kan exempelvis 
användas när man talar om en grupp byggnader som hör ihop och kan 
sägas visa på större grad av sammanhörande, exempelvis kronologisk, än 
begreppet ”koncentration” (jfr kap. 2). Däremot ses ibland området där 
komplexet finns, som tidigare sagts, som en samlingsplats. Baudou 
skriver (1992a:60): ”För att en plats skall väljas som samlingsplats 
fordras att det finns tillräckliga näringsresurser men också gärna någon 
annan resurs av gemensamt intresse. De två kraven fylldes av höstens 
intensiva sälfångst och tillgången till kvartsgruvorna.” Enligt honom 
väljer alltså människorna ut en plats att samlas på. Det är inte 
resurstillgången som i sig medför att människor råkar samlas på en plats. 
Samlingen ses därmed som primär och resursfrågan som något sekundärt 
och förhandlingsbart. Frågan om boplatsernas mer exakta samtidighet / 
kronologi kan inte avgöras närmare här, men jag menar att det i vart fall 
kan tyckas vara lite väl långt mellan några av lokalerna för att det primära 
syftet med de sju lokalerna ska kunna anses vara en kortare tids samling 
av människor på platsen av främst sociala skäl. Baudou säger (1992a:60) 
att det inte är mer än 100 – 180 meter mellan de sju boplatserna, men 
mellan centrum av lokalen längst i NV, lokal B, och lokalen längst i SÖ, 
lokal G, är det trots allt över 1,3 km (se Broadbent 1979:8 fig. 4 & 14 fig. 
5). Eftersom det dessutom är 7 km till de nämnda kvartsgruvorna från 
boplatskomplexet anser jag det rimligt att se lokalerna som basläger, som 
Broadbent har föreslagit. Lokalerna innehåller också fynd och 
anläggningar som, i synnerhet med hänsyn till dalens beräknat korta 
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brukningstid (30-36 år), möjliggör den tolkningen. Lokalernas storlek 
talar i samma riktning. Hela Lundforsområdet kan också ha hyst en större 
befolkning om man slår ihop alla lokalerna och tänker sig att de varit i 
bruk samtidigt. Frågan om lokalernas mer exakta samtidighet är 
emellertid inte helt löst. Värt att tänka på är även att lokaler möjligen kan 
ha flyttats regelbundet när de blivit alltför nedskräpade (Broadbent 
1979:155; Binford 1983:382; Bergström 1996:27). 
 
De andra lokalerna i det av Broadbent beskrivna cirkulära nätverket 
saknas (Baudou 1992b:78). Frågan är emellertid om vissa av dem är 
möjliga att påvisa överhuvudtaget. Hur hittar man exempelvis en plats 
som angivits som ”insamling av ägg” (jfr Broadbent 1979:192 fig. 82)? 
De boplatser som motsvarar de längre inåt land i Baudous modell borde 
vara betydligt lättare att finna spår av, men inga sådana har framkommit 
som kunnat kopplas ihop med Lundforslokalerna. Baudou verkar 
medveten om det när han säger att flera liknande platser som Lundfors är 
funna, särskilt i norra Ångermanland och att man där också känner 
boplatserna något längre inåt land (1992a:60). Boplatser i 
Mellannorrlands kustland har även tagits upp som stöd för Broadbents 
modell (Forsberg 1992:60). För Skellefteå-områdets del fattas dock 
boplatser som kan styrka någon av de båda föreslagna modellernas 
giltighet. Den antropologiska teoretiska modellen som Baudou hänvisar 
till, vilken nu den är, verkar visserligen intressant, men hur skulle en 
sådan synas arkeologiskt? En brist i resonemanget är att det inte framgår 
hur vi exempelvis ska kunna belägga ”överläggningar” i materialet. 
 
Utifrån fyndsammansättning, fyndmängd och utbredning delar jag 
sammanfattningsvis Broadbents tolkning att lokalerna kan ha fungerat 
som basläger. Utifrån lokalernas rumsliga spridning på platsen och 
avsaknaden av basläger längre inåt land verkar det mindre sannolikt att 
platsen primärt fungerat som samlingsplats. Lokalerna är enligt min 
mening inte att betrakta som samlingsboplatser eftersom de dels är 
mindre lokaler och utgör ”en stor lokal” bara om man slår ihop dem. De 
har dessutom nyttjats under en längre tid av året. Jag efterlyser även en 
klarare argumentation för hur fyndmaterialet kan anses avspegla en 
samlingsplats enligt den antropologiska modellen.  
 
2.5.6. Nr 6. Norrfors, lokalerna Raä 226 och Raä 365, Umeå sn 
 
Hösten 1984 påträffades hällristningar vid Norrfors (Raä 365), Ume älv, 
av en grupp arkeologer vid Umeå universitet. Ristningarna är belägna på 
en häll i den numera genom dämning ställvis torrlagda älvfåran. 54 
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ristningar beskrevs i en första publikation (Ramqvist, Forsberg & Backe 
1985). 1999 gjordes en ny utökad dokumentation (Broström 1999). Vid 
denna konstaterades att det på den 17 x 12 meter stora klippön finns 97 
figurer fördelade på 9 ristningsytor. Ristningarna utgörs av älgar, båtar, 
en människofigur, fragmentariska figurer och skålgropar (Broström 
1999).  
 
På älvbrinken 300 m norr om hällristningarna finns en boplats registrerad 
(Raä 226). Den har uppskattats täcka en yta av 150 x 100 m. Redan under 
1800-talet påträffades en slipad skifferkniv där (inventarienummer 1 i 
Västerbottens Läns Museums samlingar) (Ramqvist, Forsberg & Backe 
1985:313 ff). Senare har det vid inventering på platsen tillvaratagits 167 
enheter i kvarts (varav 25 skrapor, 20 kärnor och 12 andra redskap), 4 
enheter av skiffer (varav ett fragment av en rödskifferspets), 6 enheter av 
flinta (varav två st eldslagningsflintor), 1 enhet av kvartsit (troligen 
recent) samt brända ben (bl a av får och get). Skörbränd sten har även 
påträffats liksom material av yngre karaktär (Ramqvist 1987). 
 
Boplatsens stora angivna utbredning föranledde de arkeologer som 
påträffade ristningarna att formulera en hypotes. De ansåg att likheterna 
mellan Norrfors och Nämforsen var slående och jämförde boplatsen Raä 
226 med Ställverksboplatsen vid Nämforsen. En modell lades fram där 
den lägst liggande forsen i fjällälvarna var bra laxfiskeplatser under 
sommaren. Vid de forsarna samlades många av jägargrupperna i området. 
(Begreppet jägargrupper/”hunting groups” definieras inte närmare där.) 
När laxmånaderna var över återvände varje grupp, kanske via särskilt 
goda höstresurser, till sina vinteraktivitetsområden i vilka älgen var den 
viktigaste resursen. Boplatser av ”Övervedatyp” menade man därför kan 
passa väldigt väl in i modellen. Övervedaboplatsen räknas som en 
”intermediary site” (förklaras där ej närmare) som kan ha använts före 
och/eller efter laxfiskeperioden (jfr lokal nr 7, Överveda nedan). Man 
antog även att om modellen är riktig kan andra ceremoniella komplex 
med boplats och hällristningar hittas på motsvarande platser längs de 
norrländska fjällälvarna. Modellen ansågs dessutom vara applicerbar på 
de små skogsälvarna och älvarna i finska Österbotten. Slutligen listade 
man en mängd möjliga platser för sådana ceremoniella komplex 
(Ramqvist, Forsberg och Backe 1985:318, 334 f). 
 
Lokal Raä 226 undersöktes därför i syfte att se om boplatsen hade något 
samband med ristningarna (Ramqvist 1987). Totalt undersöktes 156 m2 
fördelade på 25 schakt, rutor och mindre ytor på som mest 8 m2. 
Undersökningsområdet ligger helt och hållet inom åkermark, vilken från 
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ett krön sluttar ner mot Umeälven. Från krönet har jordmassor successivt 
transporterats ner i sluttningen genom jordbruket, vilket fick avgörande 
betydelse vid tolkningen av fyndförekomsten. En hel del fynd påträffades 
nämligen i sluttningens matjordslager, medan fynden var få i de intakta 
jordlagren under plogsulan. En fosfatkartering utfördes för att få ledtrådar 
om boplatsens centrum. Vid analysen utmärkte sig en yta på 40 x 20 
meter belägen i den översta inte särkilt branta delen av sluttningen. Högre 
upp finns den del som Ramqvist förmodar varit den centrala (Ramqvist 
1987). Den har dock ”…genom århundradenas plöjning totalt förintats 
och det enda som idag återstår är spridda lösfynd och skörbrända stenar.” 
(Ramqvist 1987:14). Genom jordsonderingar påträffade man även ett 
stråk mitt i sluttningen där man ansåg att intakta ursprungliga markytor 
kunde återfinnas. Där påträffades även fem fynd i ”originalläge”. Man 
kom fram till att sluttningen ursprungligen varit terrasserad. Totalt 
påträffades 593 avslag, 33 skrapor, 38 kärnor, 1 borr, 1 skiffermejsel, 1 
fragment av en skifferkniv, ett par eventuella sticklar samt brända och 
obrända ben. Inga anläggningar framkom. Materialet utgörs till allra 
största delen av kvarts och skiffer (96,6 %). Flinta och kvartsit utgör 
resterande del. De lägst påträffade fynden fanns på en nivå av ca 66 m ö 
h, vilket Ramqvist utifrån landhöjningsdata anser motsvarar ca 2 800 f Kr 
(ej kalibrerat värde). Förutsatt att boplatsen varit strandbunden skulle den 
därför kunna dateras till tiden ca 3000 f Kr. I fyndmaterialet från 
boplatsen finns även, enligt Ramqvist, mikrospånkärnor, vilket han menar 
skulle antyda en datering mellan 4000 och 2000 f Kr. Kvarts och 
skifferdominansen tyder på en datering före 2000 f Kr. Boplatsen daterar 
han därför slutgiltigt till 3000 f Kr (Ramqvist 1987). 

 
Eftersom undersökningen bl a syftade till att belysa om boplatsen 
användes samtidigt som hällristningarna vid Raä 365 kom till, utfördes 
även nivåavvägningar av den sistnämnda lokalen. De lägst placerade 
ristningarna befanns ligga på ca 52 m ö h. Utifrån landhöjningsdata 
menar Ramqvist att ”…den ö som bär hällbilderna först ca 2100 f Kr 
stigit ur havet och skulle därmed vara betydligt yngre än den datering 
som föreslagits för boplatsen nr. 226. Denna diskrepans mellan boplatsen 
och hällristningarna betyder att de båda företeelserna inte är samtidiga.” 
(Ramqvist 1987:21).  
 
Då samtidighet inte kunde påvisas diskuterades andra alternativ. 
Ramqvist nämner att en boplats som kan sättas i samband med 
ristningarna, logiskt sett, bör vara belägen på den platå som finns närmast 
älvbrinken ca 60 m ö h. Men eftersom inga fynd gjorts där tidigare och de 
två rutor som undersöktes vid grävningen varken gav fynd av föremål 
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eller skörbrända stenar menar han att det är troligt att boplatsen 
tillhörande hällristningarna har legat på andra sidan älven på Sörfors-
sidan. Han säger att det är lite väl långt från ristningarna men hänvisar till 
att motsvarande förhållande förekommer på den kända ristnings- och 
boplatslokalen vid Nämforsen (Ramqvist 1987:21). Den södra älvbrinken 
är starkt skadad, men har givit en rad fynd av skifferspetsar och liknande, 
säger han (1989:222). När resultaten senare publicerades anges tiden för 
boplatsens användande till ca 3000 f Kr och tidpunkten för ristningarnas 
tillkomst till ca 2000 f Kr. Något kronologiskt samband mellan dessa gick 
inte att finna, konstateras det (Ramqvist 1988:29). 
 
Även om boplatsen vid Norrfors inte är samtidig med hällristningarna har 
Ramqvist fortsatt att se lokalen som en samlingsplats för stammen som 
bodde vid älven. Han säger att åtminstone de större hällristningslokalerna 
intog en särställning i jägar/samlargruppernas sociala och religiösa liv. 
Dessa platser kan benämnas samlingsplatser, ceremoniella komplex, 
centralplatser eller något annat. Gemensamt för dem är emellertid att de 
ska vara belägna på ett sådant ställe och användas under en säsong, att en 
större mängd människor relativt enkelt kan försörja sig där. I detta 
sammanhang nämns Norrfors, Nämforsen och Porsi, men även Glösa i 
Jämtland som en av de platser som kan betraktas som samlingsplatser för 
enskilda norrländska grupper (1992:33 ff). Vid ett försök till 
generalisering angående de norrländska förhållandena föreslår han att de 
stora samlingsplatserna utmärktes av hällristningar som höggs och 
brukades på sommaren. Då försäkrade man sig genom bilderna och riter 
om att den kommande vinterns älgjakt skulle gå bra och att det skulle 
finnas gott om älg (reinkarnation av älg). Under vintern flyttade man en 
bit in i inlandet. Från en sådan basboplats företog mindre jaktgrupper 
kortare eller längre jaktturer till särskilda jaktstationer där optimala 
jaktbetingelser förelåg. Hällmålningarna, menar Ramqvist, framställdes 
på jaktgruppnivå i samband med vinterjakten. Syftet med målningarna 
var ”tillfälliga” och ”jaktbefrämjande” (1992:35). 
 
Dateringarna av lokalerna vid Norrfors har även diskuterats av Baudou. 
Han kommer till samma slutsats: ”Ristningarna kan inte vara äldre än 
2100 f.Kr., en datering omkring 2000 f.Kr. är sannolik.”  Han summerar: 
”Läget på en ö nedanför forsen stämmer överens med ristningsöarnas 
läge nedanför Nämforsen. Stenåldersboplatser är kända i närheten och 
den närmaste undersöktes. Fyndens lägsta nivå är dock 66 m ö. h., vilket 
ger en datering till omkring 3000 f. Kr. Något samband med 
hällristningarna finns alltså inte. Norrfors kan liksom Nämforsen 
betraktas som en samlingsplats för omkringliggande basboplatser under 
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sommarmånaderna då laxen gick till.” (1992a:92). Även Forsberg 
ansluter till uppfattningen att Norrfors och Nämforsen fungerat som 
samlingsplatser (1992:67 f).  
 
Utvärdering 
 
Boplatsen och hällristningarna har efter utvärdering visat sig vara från 
olika tid, vilket även jag anser vara rimligt utifrån idag kända land-
höjningsdata. Boplatsens stora utbredning har visat sig bero på att fynden 
flyttats från sitt ursprungliga läge till följd av plöjning av marken. 
Fyndmängd och fyndutbredning indikerar enligt min mening att lokalen 
inte utgjort någon samlingsboplats. Min tolkning är att den möjligen kan 
ha utgjort ett basläger. Det finns alltså ingen samlingsboplats vid Norrfors 
som kan kopplas till hällristningarna. Argumenten som finns nu för att 
Norrfors utgjort en samlingsplats verkar bygga på förekomsten av 
hällristningar och antagandet om att en större boplats kan finnas på andra 
sidan älven. Jag efterlyser mer hållbara argument.  
 
2.5.7. Nr 7. Överveda 

 
År 1905 upptäckte O B Santesson en boplats vid Överveda i Nordingrå 
sn, Ångermanland. Man hade tidigare funnit en mängd skifferföremål på 
platsen alltsedan uppodlingen började på 1870-talet. Boplatsen är 
exponerad mot söder och ligger ca 69 – 76 m ö h vid foten av ett berg. 
Mitt genom boplatsområdet rinner en liten bäck. Vid tiden för bosättning 
gick en havsvik ända upp till boplatsområdet (Baudou 1977:40 ff). 

 
Lokalen undersöktes under åren 1969 – 1970 inom forskningsprojektet 
Norrlands tidiga bebyggelse (NTB). (Anna Mohr författade en rapport 
1971 som vidare har redigerats och kompletterats av Statens historiska 
museum (Taffinder 1998a).) Totalt undersöktes 365 m2, vilket endast 
motsvarar en liten del av hela boplatsområdet (Baudou 1977:44). Det 
fyndförande området har beskrivits sträcka sig ca 350 m över tre små 
dalgångar. Det omfattar kanske uppemot 15 000 m2. Uppgiften bygger på 
en reseberättelse från 1905 av Santesson som återgivits i fyndrapporten. 
Han säger: ”Fynden hafva förekommit spridda öfver en yta af åtminstone 
20.000 kvadratmeter, och sällan har mer än ett föremål hittats på hvart 
ställe.”  (Taffinder 1998a:1, 60). 

 
Vid utgrävningarna framkom ett 10-tal tångepilspetsar av skiffer, ett 30-
tal fragment av och förarbeten till dito, ett 20-tal fragment av böjda 
skifferknivar, ett 10-tal delar av samt förarbeten till T-formade redskap, 7 

34 

•



mejslar, 1 tväryxa, ca 30 sänkestenar, över 150 obestämbara 
skifferförarbeten samt 1000 skifferavslag. Vidare påträffades 76 skrapor 
och 40 retuscherade avslag samt 5000 avslag av kvarts. Även brända ben 
av vikaresäl framkom liksom ett bränt fårben, vilket enligt Baudou kan 
vara yngre (Baudou 1977:44, Taffinder 1998a:4). Fynden påträffades på 
alla nivåer mellan 69 och 76 m ö h med koncentrationer på mellan 70 och 
73 m ö h. Skärvsten, som också framkom vid grävningen, fanns även i 
den lägst liggande undersökta rutan på 65,58 m ö h (Taffinder 1998a:1 
ff). 
 
Tre anläggningar framkom vid utgrävningen (Taffinder 1998a:3 f, 28):  
 

1. En härd, bestående av en skärvstenspackning, ca 1,0 x 1,1 m stor 
och 0,15 m tjock. Kolprov (St 3475) gav dateringen 4745 ± 100 
BP. Kalibrerat värde (Stuiver & Kra 1986) 3640-3370 BC (1 
sigma).  

2. En härdrest, ca 0,5 m i diameter bestående av en tät 
skärvstenspackning. I denna fanns stora mängder kol, brända ben 
av säl samt hasselnötsskal. Inget kolprov kunde dock tas p g a 
”översvämning” i grävningsområdet.  

3. En förmodad härdrest. Kolprov (St 3243) togs vilket gav 
dateringen 1565 ± 100 BP. Kalibrerat värde (Stuiver & Kra 1986) 
400 – 600 AD (1 sigma).  

 
Bland fynden som tidigare tillvaratagits på platsen finns ett 10-tal 
skifferpilspetsar, ca 60 fragment av och förarbeten till dito, ca 60 
fragment av böjda skifferknivar, 8 hela och 20 fragment av och 
förarbeten till T-formade redskap, 9 mejslar, 5 tväryxor, 1 skafthålsyxa 
samt ett 20-tal obestämbara skifferförarbeten (Baudou 1977:44). 
 
Ytterligare några boplatser i Skog och Nora socknar finns med material 
som delvis knyter an till Övervedamaterialet men som ligger ca 60 m ö h. 
Överveda anses därför ha kunnat användas även långt senare än vad 14C-
dateringen visar, kanske till omkring 2500 f Kr (Baudou 1977:44). 
Baudou menar att Överveda utgörs av flera bosättningar som är samtidiga 
eller ligger nära varandra i tid och att flertalet fynd sannolikt tillhör tiden 
3500 – 3000 f Kr (Baudou 1992a:79 f). Han anger att Överveda är en 
samlingsboplats: ”Boplatserna vid Nämforsen och Överveda kan båda 
räknas till en grupp av ”samlingsboplatser” där folkgrupper från många 
mindre boplatser inom området samlades under någon del av året för 
religiösa och sociala bruk. Sådana är kända i senare etnografiska 
sammanhang och är ett utmärkande och nödvändigt drag i 
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fångstkulturerna, vilket ofta påpekas av arkeologerna. Nära 
samlingsplatsen måste finnas goda näringsresurser.” (Baudou 1992b:76). 
I Övervedas fall nämner han sälfångsten som resurs. En extra resurs fanns 
även i form av tillgången på skiffer som drog till sig folk från ett stort 
område. Han räknar dessutom Överveda till en grupp boplatser som till 
mer än 90 % domineras av en djurart som kan jagas under en del av året. 
Det karaktäristiska för denna grupp av boplatser är att de är stora, att 
någon resurs förekom rikligt under en del av året och att lokalen inte 
bebotts året om (Baudou 1992b:76 f). Överveda anges som en 
samlingsplats med Lundfors som modell. Flera basboplatser som utgjorde 
bakgrunden till samlingsplatsen vid Överveda bör ha funnits enligt 
Baudou. Samma slags skifferföremål som på Överveda har påträffats på 
minst 10 boplatser utmed den närliggande kusten säger han, men inga har 
undersökts. En mindre trolig tolkning, som han ser det, är att Överveda är 
en enda boplats som hör samman med en basboplats i det inre kustlandet. 
Storleken på boplatsen talar emot detta (Baudou 1992a:81). Han säger 
även att det är tänkbart att Överveda och Nämforsen ingått i samma 
bosättningssystem (1992a:86). I ett sådant system har Överveda under 
tidig- och mellanneolitisk tid varit en samlingsboplats under hösten. 
Basboplatsen utgjordes av lokalen Rå-Inget I (belägen i närheten av 
Ställverksboplatsen). Under en del av sommaren drog dessutom en del av 
gruppen till stammens samlingsboplats vid Nämforsen där också 
delgrupper från andra basboplatser samlas (Baudou 1992b:77 f).  
 
Ramqvist, Forsberg och Backe (1985:334 f) har tagit med Överveda i sin 
modell om ”ceremoniella komplex”  bestående av boplatser och 
hällristningslokaler (jfr lokal nr 6, Norrfors ovan). I den modellen utgör 
Överveda en ”intermediary site”, där den varit använd före och/eller efter 
laxfiskeperioden då, enligt modellen, många jägargrupper samlades vid 
Nämforen. Ramqvist säger dock i en senare artikel (2002:151 ff) att han 
inte tror att Överveda tillhört samma system som Nämforsen och Råinget. 
Han grundar det på att Nämforsenområdet under det tredje årtusendet BC 
inte hade någon riktig kontakt med arkipelagen och Överveda, eftersom 
havsviken från Ångermanälvens mynning vid denna tidpunkt var väldigt 
långsträckt. 
 
Utvärdering 
 
Att döma av fyndspridningen utgörs Överveda sannolikt av flera 
bosättningar och/eller aktivitetsområden varav de flesta troligen tillhör 
perioderna tidig- och mellanneolitikum, såsom tidigare föreslagits av 
Baudou. Dateringen från anläggning 3 visar dessutom att yngre inslag 
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kan finnas på platsen. De möjliga bosättningarna ligger i närheten av 
varandra, men det är ändå svårt att diskutera deras utbredning och 
funktion under olika tid på ett önskvärt sätt eftersom endast 365 m2 av 
den uppskattade ytan har undersökts. På platsen har uppenbarligen en 
omfattande tillverkning av skifferföremål skett och säljakt har sannolikt 
bedrivits utifrån lokalen, men någon närmare klassificering kan jag inte 
göra när bara en så liten del av den är känd. Hypoteser att det rör sig om 
flera boplatser från olika tider under neolitikum; exempelvis basläger, 
aktivitetslokaler eller verkstadsplatser för tillverkning av föremål, 
framstår som minst lika sannolika alternativ som att det rör sig om en 
samlingsboplats. Något säkert argument för samtida samlingar av många 
människor under en kortare tid på året kan jag i alla fall inte finna. 
Antalet hittills påträffade anläggningar som kan dateras till neolitikum är 
en, möjligen två och samtidighet går inte att påvisa. De basläger som 
Baudou anser ska kopplas till den hypotetiska samlingsboplatsen är heller 
inte utgrävda. Vid tillverkningsplatser är det dessutom inte särskilt 
ovanligt att mängder med föremål och förarbeten finns spridda över en 
stor yta (jfr exempelvis Holm 1991:43 f) och tillverkningen av 
skifferföremål har här varit mer omfattande än på någon annan känd 
boplats i Norrland (Baudou 1992b:76). Jag instämmer med Ramqvist 
(2002) att Överveda knappast ingått i samma bosättningsmönster som 
Nämforsen. I vart fall inte på säsongsbasis. Avståndet dem emellan talar 
emot en sådan hypotes. Däremot kan man inte utesluta att kontakter 
mellan människorna i de olika områdena funnits och att enstaka besök 
dem emellan kan ha företagits. 
 
Intressant är att människorna vid Lundfors ansågs välja en plats där 
tillräckliga resurser finns för att kunna samlas (jfr lokal 5 ovan), medan 
det här sägs att resurserna drar till sig folk från ett stort område (Baudou 
1992b:78). Det behöver inte ligga någon motsättning i det men Baudous 
formulering går att tolka som att resurserna (en ekonomisk faktor?) är det 
primära här och samlingen (en social faktor?) något mer sekundärt. Det 
sätter fokus på en svår fråga. Hur avgör vi i efterhand om människor 
avsiktligt samlats i en större grupp på en plats eller om samlingen 
uppstått utan avsikt? Man får komma ihåg att även om man kan spåra en 
samtidig större grupp människor inom ett begränsat område har flera 
olika scenarier varit möjliga. Om exempelvis ett större antal människor 
kommit till samma plats för att tillvarata en resurs kan de (eller några av 
dem) ha närmat sig varandra och hjälpts åt alternativt kan de ha blivit 
osams och snarare förstört varandras möjligheter eller också kan de 
kanske bara ha slagit sig ner en bit ifrån och ignorerat varandra. Som 

37 



Lundberg (1997:123) har uppmärksammat kan även konfliktundvikande 
kriterier styra valet av boplats.   
 
Sammanfattningsvis efterlyser jag även i detta fall en djupare diskussion 
om varför fyndmaterialet anses avspegla en samlingsboplats för religiösa 
och sociala bruk enligt den antropologiska/etnografiska modellen. 
Ytterligare undersökningar av lokalen krävs sannolikt, enligt min mening, 
för att få svar på frågorna, men i nuläget kan jag inte finna några hållbara 
argument för att den skulle ha utgjort en samlingsboplats. 

 
2.5.8. Nr 8. Rappasundet, Hornavan, lokal Raä 532 
 
Lokal Raä 532, som tidigare har analyserats av Bergman (1995), ligger 
vid Rappasundet vid Hornavan (Rappasundet = en försvenskning av 
namnet Ráhpatjålbme (Arjeplogssamiska). Namnet kan översättas med 
”det fiskeliga sundet” (enligt Bergman 1995:143)). Lokalen, som nu är 
överdämd, påträffades vid en inventering 1957 och bedömdes då ha en 
utsträckning av 450 meter längs stranden. Vid undersökningar under 
1960-talets början grävdes totalt cirka 800 kvadratmeter, vilket långt ifrån 
motsvarar hela boplatsytan. Det bedömdes emellertid varken möjligt eller 
nödvändigt att undersöka hela lokalen. Meterbreda schakt lades vinkelrätt 
mot stranden. Dessutom togs två större ytor, benämnda yta A och B, samt 
några mindre ytor upp. Sammanhängande stratigrafiska lager kunde inte 
påträffas, men dateringar finns från yngre bronsålder t o m romersk 
järnålder. Merparten av de 13 analyserade kolproven från lokalen samlar 
sig till de fyra århundradena närmast före och århundradet närmast efter 
Kr f (Hallgren 1963:1 ff; Bergman 1995:143 ff). 
 
Ett omfattande och varierat fyndmaterial framkom vid undersökningarna 
och ytterligare material har insamlats som lösfynd. Bergman bedömer att 
det mesta härrör från förromersk och romersk järnålder. Hon har, i 
avsaknad av urskiljbara kulturlager, analyserat fynden och 
anläggningarna såsom tillhörande ett enda lager från yngre bronsålder 
fram t o m romersk järnålder. Fyndmaterialet från lokalen utgörs av 191 
skrapor, 46 bifacialt slagna spetsar, spetsfragment och förarbeten (90 % 
av spetsmaterialet är fragmentariska förarbeten), två slipade 
skifferspetsar, en stövelformad kniv av röd skiffer, fyra brynen, fyra 
sänkestenar, tre klubbor med skaftränna, fyra eggredskap av bergart, 16 
pimpstensbitar, sex hartsbitar, en fragmentarisk degel av lera, 
järnföremål, slagg, 9 kg keramik (varav tre kg som ytplockade fynd), 
drygt 4600 avslag samt 564 g brända benfragment. En grav, fem härdar, 
tre skadade anläggningar (vilka bedömdes som härdar), en kokgrop och 
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tre stolphål registrerades och undersöktes dessutom på platsen. Bergman 
karterade området 1994 vid lågvatten och där fanns då 85 anläggningar i 
form av skärvstenspackningar och ansamlingar av skärvsten (Bergman 
1995:146 ff). 
 
Fyra tidshorisonter i materialet har urskiljts av Bergman. Den första 
tidshorisonten, bronsålder, utgörs av två 14C-prov tagna i ”kolskikt”. 
Proven har daterats till 2695 ± 70 BP (St 1747) och 2495 ± 70 BP (St 
1740) (Bergman 1995:145 f, 242:tab 44). Dessa anses möjligen 
representera en äldsta bosättningsfas, men varken anläggningar eller fynd 
kan med någon säkerhet sättas i samband med dateringarna. Ett 
fyndförande skikt har dateras till förromersk-romersk järnålder genom 
flera 14C-dateringar. Fynden från denna tid består av bifacialt slagna 
spetsar, en stövelformad kniv, en klubba med skaftränna, en degel, 
asbestmagrad keramik, pimpsten, harts, slagg, järnföremål, samt en 
holkyxa av järn. Den tredje tidshorisonten, vikingatid – tidig medeltid, 
representeras av flera härdar, varav en 14C-daterats till vikingatid. 
Dessutom kan två handtag till täljstenskärl dateras till sen vikingatid-tidig 
medeltid. Den grav som undersöktes var från sen medeltid-tidig historisk 
tid och innehöll skelettdelar från en kvinna i 30-40 årsåldern samt 
gravgåvor i form av bl a en järnkniv med hornskaft, ett eldstål och 
eldflinta. En trolig datering av graven anges till omkring 1500-talet e. Kr. 
Fynd av två skinnskrapor av järn samt ett bronsbleck kan vara av samma 
ålder eller yngre (Bergman 1995:145 f). 
 
Ytorna A och B innehåller sammanfattningsvis avslag, kasserade skrapor, 
misslyckade förarbeten till spetsar, slagg, harts och pimpsten. Även 
keramik och ben har deponerats. Bergman tolkar depositionsytorna som 
avfallsplatser. Inom yta A framkom en koncentration av små (mindre än 
1 cm) kvartsitavslag. I anslutning till denna fanns bl a 11 fragmentariska 
förarbeten till bifacialt slagna spetsar i samma material. Bergman menar 
att detta är en indikation på att där varit en verkstadsplats. 14C-prov visar 
på en datering av denna till perioden ca 200 f Kr – Kr f. Förutom 
tillverkning av bifaciala spetsar har slut- och omretuschering av skrapor, 
skinnberedning, keramiktillverkning, metallhantering samt reduktion av 
både kvartser och kvartsiter förekommit på platsen. Bergman finner att 
lokalen kan karaktäriseras som en knutpunkt för bosättning och 
produktion och att lokalens läge och innehåll är i överensstämmelse med 
definitionen av en basboplats. Den kan dock inte ha fungerat som läger- 
eller basboplats före 800-talet f Kr eller efter 300-talet e Kr att döma av 
dateringarna, anser hon. Förekomsten av gås och braxen indikerar 
sommarbosättning men utesluter inte vinterbosättning. Mot bakgrund av 
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att lokalen utmärker sig i förhållande till de andra boplatserna genom 
mängden keramik och keramikens unika variationsbredd menar Bergman 
att lokalen möjligen kan tolkas som en samlingsboplats. Hon anger även 
skärvstenspackningarna/skärvstenen som något som markant skiljer den 
från andra lokaler. Lokalen uppfyller dock inte, enligt Bergman, samtliga 
kriterier som kan innefattas i hennes definition av en samlingsboplats 
eftersom indikationer på religiös och rituell verksamhet saknas (Bergman 
1995:155 ff, 192 f).  
 
I sin syntes diskuterar Bergman social organisation och redovisar 
modeller över bosättningsmönster under olika tider inom hennes 
undersökningsområde (vilket omfattar förfjällsregionen och delar av 
barrskogsområdet längs Piteälven och Skellefteälven samt Laisälven). 
Under mesolitikum - mellanneolitikum fanns lägerplatser och 
exploateringslokaler. Då var den lokala gruppen, bestående av ett fåtal 
kärnfamiljer eller utvidgade familjer, den dominerande sociala enheten. 
Under senneolitikum – bronsålder fortsatte den lokala gruppen att vara 
den fundamentala enheten och under den tiden fanns lägerplatser, 
exploateringslokaler och förråd. Under någon del av barmarksperioden 
delades den lokala gruppen i mindre enheter. Några av dessa förflyttade 
sig då in i förfjällsområdet. Under förromersk och romersk järnålder 
tillkom basboplatser som ytterligare en kategori förutom lägerplatser, 
exploateringslokaler och förråd. I en regional modell över 
bosättningsmönstret finns även en samlingsboplats angiven för denna tid 
(se Bergman 1995:199 fig 7.5). Det är möjligt att den baseras på 
tolkningen av Rappasundet. Hon säger att fångstsamhällets sociala 
organisation konsolideras vid övergången till förromersk järnålder och att 
flera lokala grupper samlas i mikroband för att under en del av året 
tillvarata speciella resurser. Dessa sociala konstellationer, de lokala 
grupperna och mikrobanden vilka tillsammans utgör ett band, menar hon 
avtecknar sig som parallella bosättningsstrukturer i Hornavan- respektive 
Storavanområdet. Dalgångarna var för sig har alltså tagits i anspråk av en 
social enhet av mindre storlek motsvarande en lokal grupp. Hon nämner 
även att fångstsamhällets bosättningsmönster under senneolitikum – 
romersk järnålder följde en årscykel där höst och vinter karaktäriserades 
av aggregation och vår och sommar av splittring (Bergman 1995:196 ff).  
 
Utvärdering 
 
Jag instämmer med Bergmans tolkning att delar av lokalen använts som 
slagplatser, bl a för tillverkning av bifacialt slagna spetsar. Det är 
möjligen även så, i likhet med det som Bergman föreslår, att lokalen 
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fungerat som någon form av basläger, enligt min definition, under en tid. 
Men inga spår av bostäder har påträffats som kunnat stärka en sådan 
hypotes. En indikation för att lokalen skulle kunna tolkas som en 
samlingsboplats är de anläggningar/ansamlingar med skärvsten som 
påträffats på platsen vid karteringen 1994. Dessa har emellertid inte 
daterats och kan således härröra från olika tidsperioder och avspegla en 
mängd olika verksamheter. Något klart argument för samtida samlingar 
kan de därför, enligt min mening, inte utgöra. Mängden keramik och dess 
”unika variationsbredd” anges av Bergman som en annan indikation på 
att lokalen möjligen kan ha fungerat som en samlingsboplats. Totalt har 
antalet kärl uppskattats till ett 25-tal på platsen, vilket kan sägas vara 
många, men förklaringen kan vara att keramik sannolikt tillverkats på 
platsen (Hallgren 1963:2; Bergman 1995:157). På tillverkningsplatser 
finns ofta bl a kasserat material (jfr exempelvis tillverkningsplatser för 
spetsar). Kärlens storlek, form, ornering och magring har onekligen 
varierat men variationen indikerar sannolikt inte en samtidig samling av 
en mängd människor. Keramikförekomsterna samlar sig i huvudsak till 
yta A, där 5,3 kg påträffades (av de 6 kg vid utgrävningarna registrerade) 
(Bergman 1995:150 ff). Spridningen verkar även begränsad inom yta A 
till ett ca 13 x 10 m stort område (jfr Bergman 1995:151 fig 5.56), grovt 
sett sammanfallande med avslagsförekomster. Enligt min mening 
indikerar en sådan ytmässigt begränsad spridning ingen omfattande 
samling av människor. Det är heller inget unikt att keramiken har en stor 
variationsbredd. Keramik har även påträffats på en annan lokal, Rå-Inget 
I, Ångermanälven (se kap. 4), vilken tolkats som ett basläger (Baudou 
1992b:78 f). Forsberg har analyserat keramik från Rå-Inget I och funnit 
att den har en omfattande variation (Forsberg 2001). Här bör slutligen 
tilläggas att jag dessutom anser att några föremål, exempelvis skiffer-
spetsarna och skifferkniven (se Bergman 1995:150 fig 5:55), indikerar att 
lokalen kan vara blandad och även innehålla ett äldre (neolitiskt?) 
material än vad 14C-dateringarna gör gällande. Sammanfattningsvis anser 
jag att det inte finns några hållbara argument för att tolka lokalen som en 
samlingsboplats, utifrån de begränsade undersökningar som utförts. 
 
2.5.9. Nr 9. Hälla, lokalerna 1023-1024 (869-870) 
  
Lokalerna Raä nr 1023-1024 är belägna vid Åseleälvens östra strand strax 
uppströms Hälla by, Åsele sn. De går även under sifferbeteckningarna 
869-870 (sjöregleringsnummer?), men i dagligt tal ses de båda ibland 
som en enda lokal vilken brukar benämnas ”Hälla”. Jag kommer för 
enkelhetens skull nedan att använda mig av det namnet. Hälla påträffades 
vid Riksantikvarieämbetets inventering av Hällby dämningsområde 1957. 
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Den har bedömts ha en utsträckning av över 650 meter längs stranden och 
begränsas i norr av ett mindre bäckutlopp i en sänka och i söder av låg 
vattensjuk mark, genomrunnen av Grafsjöån. 1959 utfördes en 
fosfatanalys och kartering på Hällalokalen. Platsen blev föremål för fler 
undersökningar 1966. Då gjordes ytterligare en fosfatanalys och ett 
koordinatsystem lades ut för att man genom ett system av provgropar 
skulle kunna bedöma fyndfrekvensen. Provgroparna var 1 m2 stora och 
låg i rader om 2-4 gropar på var 10:e meter vinkelrätt mot den längs 
stranden upprättade baslinjen. Totalt upptogs och sållades/genomsöktes 
130 provgropar från ruta 70 till ruta 620. Fynden från provrutorna 
poängsattes sedan efter ett speciellt system. Höga poäng antogs indikera 
boplatsens tätområden, vilka i stort sett även täcktes av höga 
fosfatvärden. Schakt drogs därefter genom fem tätområden vid linjerna 
160, 280, 350, 490 och 560 i syfte att upprätta profiler. Profil 160 visade 
att tätområdet där, bl a bestående av ett avgränsat kulturlager, var 
tämligen litet. Profilschakt 280 gav alltför få fynd för att området vidare 
skulle kunna räknas till lokalens tätområden. Lagerföljden var där genom 
hela profilen den på platsen naturliga. Profilschakt 350 lades genom ett 
område med större fyndfrekvens. Även där visade sig lagerföljden vara 
den naturliga. Ett område på 18m2 undersöktes i anslutning till profilen. 
Fyndens art och läge där överensstämde med de undersökande 
arkeologernas erfarenheter från ett flertal strandboplatser. Inte heller vid 
linje 560 påträffades något kulturlager. Ett undersökt område omfattande 
36 m2 omkring profilen visade att de flesta fynden låg i ett tämligen tjockt 
rödjordslager medan fynden i den underliggande gula finmon endast var 
sparsamt förekommande (Allard och Modig 1977:1 ff). 
 
Profilschakt 490 drogs genom en 1-2 m hög udde i grävningsområdets 
södra del. Provgroparna hade visat att kulturlagret hade sin största 
mäktighet där. Profilen angav att det inom ett parti från ca 2,5 m ovanför 
vattenlinjen och fram till brinkfoten fanns ett upp till 0,9 m tjockt 
fyndförande lager som var skiktat i flera klart avgränsade kulturlager. 
Ytterligare ett profilschakt togs upp vinkelrätt norrut från profil 490 för 
att bestämma kulturlagrens utsträckning. Då det framkom att de hade sin 
största mäktighet och tydligaste skiktning i uddens centrala parti 
undersöktes ett 54 m2 stort område i vinkeln mellan profilerna. Det 
noterades att fyndsammansättningen förändrades från de övre lagren och 
ned till bottenlagret och att det sistnämnda lagret verkade härröra från en 
tidig bosättning på platsen utan kontinuitet med bosättningarna som 
avsatt de övre lagren. Inom den grävda ytan påträffades en mängd 
föremål, avslag, brända och obrända ben, tandemalj från djurtänder, 
rödockra, skärvsten, kolfläckar samt två anläggningar i form av gropar 
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och en mindre grop. Inga fasta konstruktioner framkom, men 22 st 14C-
prov tagna på kol, ben och i ett fall tallbark kunde dateras (Allard och 
Modig 1977:4 ff). Dateringarna har, kalibrerat, en sträckning i tiden 
mellan ungefär 2600 – 1500 f Kr, med en avvikande datering till ca 5500 
f Kr (Baudou 1977:30 f, 1978a:12, 1988:230, 1992a:20; Olofsson 
1995:102 f; Bergström 1996:26; Spång 1997:156). Allt som allt 
undersöktes 350 m2 inom Hällalokalen. En stor mängd fynd framkom 
varav de flesta påträffades på udden med kulturlagren. Sammanlagt 
påträffades, enligt en sammanställning av Spång (1997:156), 270 skärvor 
keramik, 16187 avslag, 868 skrapor, 3 klubbor, 8 bifacialt slagna spetsar, 
9 skifferknivar, 76 skifferspetsar, 64 skifferredskap, 12 brynen samt 
några övriga fynd. Benmaterialet från platsen uppgick till totalt över 60 
kg. Det består av ben från bl a bäver, älg, ren, mård, utter, hare, tjäder, 
orre, björn, hund, gädda, braxen och sångsvan, vilket kan tolkas som både 
vinter- och sommarindikerande (Ekman och Iregren 1984:60 f; 
Bergström 1996:27). 
 
Hällaboplatsen har ansetts falla helt utanför ramen för de små 
jägargruppernas bosättningsmönster. Baudou har framfört hypotesen att 
det rör sig om en större boplats där en grupp på upp till 500 människor 
kunnat samlas för olika typ av social och ekonomisk kontakt. Man ska 
även ha skaffat sig äktenskapspartner där. Han anger dock att även om 
det är sannolikt att den större gruppen funnits som samhällsenhet så är det 
svårt att ”bevisa” och att man för Norrlands del ännu inte kan komma 
längre än till en oprövad hypotes om dess existens (Baudou 1977:136 f). 
Tommy Bergström har analyserat lokalen med visuella och statistiska 
metoder i syfte att undersöka om den kan ha utgjort ett basläger. Han 
daterar den största grävda ytan till neolitikum/tidig bronsålder utifrån 14C-
dateringarna och säger att boplatsen i övrigt kan ha använts under många 
olika tidsperioder. Hans slutsats är klar: ”Sammanfattningsvis tycker jag 
att allt i undersökningen pekar på att R 1023-1024 tillhör den kategori av 
boplatser som Forsberg kallat basboplats i skogslandet.” (Bergström 
1996:23 ff).  
 
Utvärdering 
 
Fynden på den långsträckta boplatsen är starkt koncentrerade till några 
begränsade ytor. I synnerhet utmärker sig den största utgrävda ytan vid 
linje 490. Andra ytor på lokalen verkar fyndtomma eller endast ha ytterst 
sparsamt med fynd. Detta står helt klart trots att endast 350 m2 grävts ut. 
Lokalen kan därför sägas bestå av flera boplatser/aktivitetsytor, kanske 
med varierade dateringar och funktion. Det är viktigt att påpeka att trots 
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att det finns 22 dateringar från den över 650 meter långa och, enligt 
provrutornas spridning, upp till ca 40 meter breda lokalen så har samtliga 
dateringprover tagits från en yta av ca 19 x 8 meter. Det finns således 
inget argument för att se hela lokalen som en stor samlingsboplats där en 
stor mängd människor uppehållit sig samtidigt under en kortare tid av 
året. Min tolkning är att lokalen sannolikt har nyttjats av ett, 
jämförelsevis, mindre antal människor under en längre tid i olika syften, 
såsom basläger, aktivitetslokal o s v. På platsen, som bl a sannolikt varit 
gynnsam för människornas försörjning (Bergström 1996:29), finns många 
lämpliga lägen att ta i anspråk för aktiviteter. Olika ytor har ibland tagits i 
anspråk vid olika tillfällen. Av den anledningen har fynden kommit att 
spridas så att det inte varit möjligt att skilja ut de olika ytorna endast 
genom okulär besiktning. Det fyndrika området kring linje 490 har 
sannolikt utgjort ett basläger under delar av tiden mellanneolitikum - 
äldre bronsålder, i likhet med vad Bergström föreslår. Inga lämningar 
efter någon hydda har framkommit, men de mäktiga kulturlagren, 
mängden fynd, fyndsammansättningen och osteologiska data pekar i den 
riktningen. Övriga fyndtäta områden på lokalen är mer svårtolkade på 
grund av de begränsade undersökningarna. Flera av dem, exempelvis de 
vid linjerna 160 och 280 verkar emellertid ha en liten utbredning med få 
fynd, vilket gör att de sannolikt kan ses som någon typ av aktivitets-
lokaler.  
 
Det vore intressant att undersöka de olika fyndområdenas interna 
kronologier och funktioner, men för det krävs tyvärr en mer omfattande 
studie av fyndmaterialet än vad jag har möjlighet att göra här. Det vore 
även att dra frågan onödigt långt med hänsyn till mina frågeställningar. 
Istället nöjer jag mig här med att sammanfattningsvis konstatera att det i 
dagsläget inte finns några argument för att se lokalen som en 
samlingsboplats där en stor grupp människor uppehållit sig samtidigt 
under en kortare tid av året. Lokalen kommer enligt uppgift (Spång 
1997:156) att publiceras i mer detalj inom projektet Early Norrland (= 
NTB-projektet, se kap 3.3.). Kanske kan den studien kasta ytterligare ljus 
över denna intressanta lokal. 
  
2.5.10. Nr 10. Lillberget 

 
Lillbergetlokalen (Raä 451, Överkalix sn) är belägen 11 km NV om 
Överkalix och låg vid tiden för bosättning på den norddöstra spetsen och 
kanten på en ö eller halvö i innersta delen av en havsvik vid Ängesåns 
utflöde. Lokalen påträffades sommaren 1990 vid Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering och undersöktes under åren 1990-91 samt 1994-
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96. Totalt upptar lokalen en ca 20 000 m2 stor yta (Baudou 1992a:69; 
Halén 1994:68; Färjare 2000:10 f). Ett tiotal synliga vallanläggingar finns 
på platsen varav minst åtta utgör rektangulära hyddgrunder. Tre av dessa 
har undersökts. Vid undersökningarna påträffades även härdar, grop-
härdar, minst en grav samt en mängd fynd. Fynden från lokalen utgörs bl 
a av pilspetsar av flinta, föremål och avslag av kvarts och kvartsit, 
grönstensföremål, bärnstenspärlor, ett kopparfragment samt en mängd 
kamkeramik. De 14C-dateringar som har utförts koncentrerar sig inom 
tiden ca 3900 – 3600 f Kr. Den västra delen av lokalen har något äldre 
dateringar än den östra. En viss horisontell stratigrafi har sålunda kunnat 
skönjas även om hela ytan varit nyttjad vid tiden för bosättning (Tingvall 
1999:27 ff; Färjare 2000:11 ff). Det enhetliga fyndmaterialet har ansetts 
tyda på ett mycket nära samband med någon närbelägen del av Ryssland, 
troligen Karelen (Baudou 1992a:70 ff). I keramikmaterialet finns dock en 
variation som kan tolkats på olika sätt. Anette Färjare säger att den kan 
bero på en inre kronologi på boplatsen och att kontaktmönster och 
traditionsmönster har förändrats. En annan möjlig förklaring anges vara 
att man tillverkat olika typer av keramik under samma tid (Färjare 
2000:39). 
 
Ove Halén, som analyserat lokalen i sin avhandling (1994), har tolkat 
lokalen som ett sedentärt basläger med spår av samhällelig komplexitet 
(eng: ”complex base camp”). Han anger även att en annan klassificering 
är möjlig. Lokalen kan ha varit någon sorts ”… major meeting place or 
center for a lot of groups in the whole area of present day Norrbotten, or, 
perhaps more likely, a ritual meeting place for two major river vallies 
(Kalixälven and Ängesån). It could have been inhabited by this 
population of about 80 individuals for most part of the year, but during 
certain times other groups could have come together for religious 
ceremonies, marriages, exchanges and funerals...” (Halén 1994:177). 
Under vissa perioder har, anser han, kanske bara 15-20 människor 
uppehållit sig på platsen, medan de andra jagat, fiskat och hämtat 
råmaterial. Platsens geografiska läge ses som extremt bra ur 
kommunikationssynpunkt. Han anser därför att inget utesluter 
möjligheterna att båda tolkningarna kan vara riktiga. Han fastnar för 
följande tolkning: “During the main part of the year it could be classified 
as a large complex base-camp, but during some periods it could be 
classified as a major meeting-place for all groups in the river valley areas 
of three rivers [Kalix river, Ängesån, Tvärån, min anm.], as well as for 
groups along the coast. At present this is the interpretation I find most 
likely.” (Halén 1994:177). I sammanhanget presenterar han även 
hypotesen att varje stor älv inom det nordliga området har haft en egen 
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stor mötes- eller centralplats: ”The Nämforsen habitational site at the 
Ångermanälven river could have been such an location, Stor-Norrfors at 
the confluence of the Ume- and the Vindelälven rivers another, the 
Kusmark site for the Kåge river, the Bjurselet site of the Byske river, the 
Sikfors area for the Piteälven river, the Boden area for the Luleälven 
river, Fattenborg for the Töreälven river, Lillberget for the confluence of 
the Ängesån-Kalix-Tvärån rivers, e t c.” (Halén 1994:177). 
 
Utvärdering 
 
Jag håller med Halén om att lokalen sannolikt utgjort ett basläger av 
sedentär karaktär. Inget utesluter att platsen använts som mötesplats på 
det sätt han beskriver, men jag kan heller inte finna några hållbara 
argument för att den skulle ha gjort det. Att platsen är bra ur 
kommunikationssynpunkt har naturligtvis varit viktigt även om den 
endast skulle användas som ett basläger. Det kan således inte utgöra ett 
hållbart argument för att platsen använts som mötesplats för en mängd 
ospecificerade grupper av människor från såväl kusten som inlandet.  
 
2.5.11. Nr 11. Glösa 
 
På en häll i Glösabäcken, ca 500 m norr om Alsensjön, Jämtland, finns ca 
65 hällristningar inom ett ca 20 x 10 m stort område. De ligger vid ett 
forsparti och flera av figurerna är överspolade under högvatten. De flesta 
ristningarna föreställer djur. Ungefär 40 st har tolkats som starkt 
schematiserade avbildningar av älgar. Dessutom finns där två 
rektangulära nätfigurer (Jensen 1989a:208; Ramqvist 1992:45 ff; 
Wennstedt Edvinger 1993:32). Olika förslag till ristningarnas dateringar 
har getts. Forsberg (1993:228 f) anser, bl a med utgångspunkt i Hesjedals 
(1990) dateringar av ristningar, att de kan härröra från tidigneolitikum 
eller mellanneolitikum. Baudou (1992:24 fig 13) säger att några av 
ristningarna kan tillhöra tiden omkring 2000 f Kr.  
 
Ramqvist anger att det omgivande landskapet är det sjörika inlandet, att 
de karaktäristiska fornlämningarna är fångstgroparna och boplatserna av 
stenålderskaraktär samt att det även förekommer s k insjögravar i 
anslutning till Alsensjön (Ramqvist 1992:45 ff). En kilometer öster om 
ristningarna löper ett långt fångstgropsystem med ca 85 gropar, varav 
några har undersökts. De undersökta groparna har daterats till Kr f, 
vikingatid, sen vikingatid – tidig medeltid och medeltid. De tycks därför, 
enligt tidigare forskning, inte vara samtida med ristningarna, även om de 
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visar att området utgjort goda jakt- och fångstmarker under en lång tid 
(Jensen 1977:278, 1989a:208; Selinge 1987:389). 
 
Även Glösa anses ha utgjort en samlingsplats där fångstgrupper samlats 
(Ramqvist 1992:45 ff). Glösa är en av tre lokaler (de övriga två utgörs av 
Nämforsen och Norrfors) som Ramqvist säger kan betraktas som 
samlingsplatser för enskilda norrländska grupper (1992:37). Ramqvist 
menar att Glösa har en västlig koppling och att ”…fångstgrupperna som 
samlats vid Glösa normalt hade större socialt utbyte med den norska 
kusten än med den svenska.” (1992:48).  
 
Utvärdering 
 
Ramqvist har inte framfört några särskilda argument till varför Glösa har 
utgjort en samlingsplats. Han har heller inte preciserat vilka 
fångstgrupper som skulle ha samlats där, varifrån människorna kommit, 
hur många de varit o s v. Hans tolkning tycks huvudsakligen bygga på en 
mer generell modell där lokaler med hällristningar ses som 
samlingsplatser (se Ramqvist 1992:33 ff). Ingen boplats har ännu tolkats 
som någon samlingsboplats i ristningslokalens närhet, även om Ramqvist 
anger att det finns boplatser i omgivningen. Enligt min åsikt är det minst 
lika troligt att ristningslokalen har framställts/nyttjats av ett mindre antal 
människor som att ”fångstgrupper samlats” på platsen. Jag efterlyser 
tydligare argument för varför lokalen ska anses ha utgjort en 
samlingsplats.  
 
2.5.12. Nr 12. Sörånäset 
 
Sörånäset är en lokal som alldeles nyligen tolkats som en 
samlingsboplats. Den är belägen vid sammanflödet mellan Vängelälven 
och Fjällsjöälven i Ångermanland (Viklund 2005). Lokalen utgör inte en 
enda sammanhängande stor boplats utan består av ett större område där 
flera boplatser påträffats. Boplatserna är belägna längs båda älvarnas 
stränder samt i skogslägen mellan älvarna. Vid sammanflödet finns även 
gravar från järnåldern och husgrunder registrerade. Dessutom finns ett 
50-tal fångstgropar i närheten (Johansson 2004:14; Viklund 2004:3 ff). 
Ungefär en kilometer söder om Sörånäset ligger lokalen Bastuloken där 
bl a tre hyddgrunder påträffats. Såväl ytterligare hyddgrunder som lokaler 
med hällmålningar finns dessutom inom några kilometers avstånd från 
Sörånäset (Viklund 1999:52 ff, 2004:3 ff, 2005:4 ff; Johansson 2004:14).  
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Bernt-Ove Viklund menar att det inom en region som han kallar 
”Rödockrarummet”, omfattande ca 6 kvadratmil i nordvästra 
Ångermanland, funnits ett basboplatsområde där hällmålningarna 
”ackompanjerar” vinterboplatserna som här representeras av neolitiska 
hyddgrunder. Han anser att det inom regionen funnits ett band som under 
vinterhalvåret delat upp sig i mindre enheter som jagat älg och bebott 
hyddorna. De olika mikrobanden bör, fortsätter han, ha strålat samman 
under sommarhalvåret vid samlingsboplatsen Sörånäset. Viklund finner 
att platsen är gynnsam på flera sätt. Han anför argumenten att den är 
mycket strategiskt placerad vid sammanflödet av två älvar (egentligen tre 
när han även räknar in Faxälven) och att fisket säkert varit gott. Vidare 
anför han att det i omlandet finns lämpliga områden för småviltjakt och 
insamling av skilda slag, att själva näset kan ses som en stor tratt och att 
det i näsets direkta grannskap finns många boplatser och fångstgropar 
(Viklund 2005:6 f). 
 
Utvärdering 
 
Ännu har inte lokalen (eller snarare lokalerna) varit föremål för några 
omfattande arkeologiska undersökningar vilket medför att en utvärdering 
av lokalens funktion naturligtvis blir mycket osäker. Några saker kan 
emellertid sägas med utgångspunkt i tidigare forskning. Enligt min 
mening kan platsen ur de aspekter Viklund framför ha varit gynnsam för 
flera olika typer av boplatser under flera arkeologiska tidsperioder. De 
gäller inte uteslutande för samlingsboplatser och tidsperioden neolitikum. 
Således anser jag att de inte utgör några hållbara argument för att platsen 
bör tolkas just som en samlingsboplats. Den kan lika gärna ha fyllt andra 
funktioner. I avvaktan på mer data och andra argument ser jag därför 
lokalen som en boplatskoncentration.  
 
2.6. Uppsummering av boplatsgenomgången 
 
Jag har nu gått igenom 12 lokaler som i tidigare forskning tolkats som 
samlingsplatser/samlingsboplatser. I många fall har jag funnit 
tolkningarna problematiska. Inte en enda av de studerade lokalerna kan 
med någon säkerhet sägas ha utgjort en samlingsplats/samlingsboplats i 
enlighet med de uppställda kriterierna. Lokalernas extraordinära 
fyndomständigheter etc har visat sig kunna bero på något annat än att de 
utgjort den typen av lokaler. Flera av dem har kunnat tolkas ha haft någon 
annan funktion, exempelvis som basläger. Andra har exempelvis varit för 
lite undersökta för att jag med någon säkerhet kunnat avgöra deras 
funktion. 
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Enligt dagens argumentationsläge och enligt de uppställda kriterierna 
verkar således samlingsplatser/samlingsboplatser inte ha varit vanliga 
under tiden mesolitikum – förromersk järnålder inom mitt undersöknings-
område. 
 
Liknande tankegångar har tidigare framförts av Ingela Bergman. Utan att 
explicit ha gjort någon undersökning av de i tidigare forskning utpekade 
samlingsboplatserna säger hon: ”Det är anmärkningsvärt att i de modeller 
för resursutnyttjande och bosättning i övre Norrlands inland som hittills 
formulerats, föreliggande arbete inkluderat, ingår samlingsboplatser som 
en viktig förutsättning för jägarsamhällets överlevnad. Hittills finns dock 
bara en norrländsk fångstboplats som kan betecknas som en 
samlingsboplats i enlighet med de uppställda kriterierna; Nämforsen i 
Ångermanland. I övrigt är boplatserna antingen för små till yta och 
innehåll, som t. ex. vid hällristningslokalen vid Stornorrfors, Umeå, eller 
så saknas belägg för religiös verksamhet, som t. ex. vid Nelkerim, 
Jokkmokk. Det finns därför anledning att reflektera dels över vilka 
kriterier som är relevanta vid definitionen av en samlingsboplats, dels i 
vilken utsträckning religiösa verksamheter kan förväntas lämna 
identifierbara, fysiska spår.” (Bergman 1995:192). Bergmans uppmaning 
till reflektion över vilka kriterier som är relevanta vid definitionen av en 
samlingsboplats är mycket viktig. Vi måste föra djupare teoretiska 
diskussioner om hur sådana ska definieras och identifieras. Enligt min 
mening måste vi nu t o m börja ifrågasätta samlingsboplatsernas existens 
under olika tider och områden inom undersökningsområdet. Vi måste 
även börja ställa oss frågor om hur samhällen kan ha fungerat utan 
sådana. Den typen av frågor får emellertid anstå till senare avsnitt av 
boken. En viktig lokal återstår nämligen att analysera. Lokalen kallas 
Ställverksboplatsen och kommer, p g a att den i tidigare forskning ansetts 
som den största, mest självklara och kanske viktigaste (se bl a Selinge 
2001:153) samlingsboplatsen av dem alla, att analyseras ingående i nästa 
kapitel. 
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3. Ställverksboplatsen – beskrivning, 
analyser och tolkningar 
 
3.1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva, analysera och tolka data från den 
lokal som i dagligt tal fått namnet ”Ställverksboplatsen”, alternativt bara 
”Ställverket” (Fornminnesregistret, Raä nr 10, Ådalsliden sn, 
Ångermanland). Ställverksboplatsen är sannolikt den mest kända 
”samlingsboplatsen” i Norrland och den tas ofta upp som exempel i 
diskussioner om bosättningsmönster. Jag har under en längre tid haft 
förmånen att få arbeta med data från denna lokal. Först inom det s k 
Nämforsenprojektet och sedan inom ramen för mina forskarstudier. 
Preliminära resultat som framkom under arbetet med detta kapitel har 
tidigare publicerats i en artikel i boken ”Tidsspår” (Käck 2001).  
 
Ställverksboplatsen är belägen vid kraftstationen Nämforsen, Ångerman-
älven, vid samhället Näsåker i Ångermanland (se kap 2, fig 2.1., lokal nr 
13). Nämforsen är den mest omfattande hällristningslokalen i Norrland 
och fornlämningsområdet är känt såväl nationellt som internationellt. 
Totalt är över 2 000 ristningar kända vid Nämforsen. Dessa finns dels på 
öarna Laxön, Brådön och Notön och dels på fastlandet. Flera andra 
boplatser har även registrerats i närheten av ristningarna. Ställverks-
boplatsen ligger på södra sidan älven, mitt emot Notön (fig 3.1.). 
 
Lokalen har undersökts arkeologiskt vid två tillfällen. Dels i en 
omfattande grävning som utfördes 1944 och dels i en jämförelsevis 
begränsad grävning som utfördes år 2004. Vid den sistnämnda 
grävningen framkom inga anläggningar och endast tre fynd påträffades. 
Data från den kommer att behandlas senare i kapitlet. 
 
Vid den första grävningen påträffades heller inga anläggningar, men fynd 
framkom då från många tidsperioder från stenålder och framåt. Totalt 
finns över 700 hela eller fragmentariska pilspetsar och ca 750 skrapor 
bland fyndmaterialet som även utgörs av keramik, brynen, några yxor, 
mejslar, skifferknivar, skifferhängen, brända och obrända ben, 
metallfynd, lerklining, slagg, tegel, mynt m m. Till detta kommer också 
över 118 000 avslag av en mängd olika råmaterial. Lokalen har 
betecknats som den fyndrikaste i Norrland (Baudou 1992a:83). 
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Fig. 3.1. Ställverksboplatsens belägenhet vid Nämforsen, Ångermanälven 
(omritat efter Hallström 1960, pl XXVII och Ramqvist 1990, fig 4). 
 
Med utgångspunkt i vad som sägs i rapporten från grävningen och utifrån 
mindre bearbetningar av utbredningen av fynd tänkte man sig i tidigare 
forskning att boplatsen var så omrörd att det skulle vara svårt att få ut 
något av en djupare rumslig studie av fyndmaterialet. I förlängningen har 
det lett fram till att man oftast bara kunnat använda sig av lokalen som ett 
mer generellt begrepp inom forskningen, i termer av en stor boplats med 
mycket fynd från många tidsperioder (se exempelvis Baudou 1993:249).  
 
Huvudsyftet med min analys i detta kapitel är att belysa frågan hur 
människornas användande av lokalen kan ha sett ut under olika tider, 
eller med andra ord, vilka funktioner boplatsen kan ha haft under olika 
tider i förhistorien. Särskild vikt har lagts vid att försöka separera 
fyndmaterial från olika arkeologiska tidsperioder rumsligt för att 
undersöka hur en eventuell stratigrafi på lokalen kan se ut och hur en 
sådan skulle kunna tolkas. Exempel på frågor som kommer att tas upp till 
diskussion i analysen är hur stor yta som huvudsakligen använts under 
olika tidsperioder, gruppens/gruppernas storlek på platsen under olika 
tider, vilka aktiviteter som kan ha företagits på platsen och lokalens 
tolkning som samlingsboplats under tusentals år.  
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3.2. Utgrävningen 1944 - grävningstekniska uppgifter 
 
Lokalen undersöktes av Riksantikvarieämbetet sommaren 1944 med 
anledning av att ett ställverk skulle uppföras där. Resultaten från denna 
grävning finns redovisade i en rapport (Janson 1944) men har aldrig 
publicerats i sin helhet.  
 
Utgrävningen av lokalen påbörjades den 5 juli 1944. Arbetet leddes av 
Bertil Almgren med Wencke Slomann och Ann-Marie Söderlund som 
medhjälpare. Upp till 27 arbetare sysselsattes på platsen. Slomann ledde 
tillfälligt arbetet 18-20 augusti sedan Almgren inkallats till militärtjänst 
och den 21 augusti övertogs ledningen av Sverker Janson. Grävningen 
avslutades den 29 augusti, men en komplettering utfördes senare av 
Sverker Janson under tiden 10 – 17 oktober. Grävningen föregicks av 
insamlande av jordprover och en fosfatanalys utfördes av Olof Arrhenius. 
Undersökningen förlades därefter huvudsakligen till två områden som 
skulle beröras av kraftverksbygget; ställverksområdet och ett område ”V 
om landsvägsbron” där det tidigare framkommit fynd (Janson 1944:1 f). 
Man grävde alltså på flera platser på södra sidan älven, men det var bara 
ställverksområdet som gav sådana fynd att man kunde säga att där funnits 
en förhistorisk boplats. 
 
Ställverksområdet var vid grävningstillfället en ganska plan ängsmark i 
anslutning till en ca 10 m hög strandbrink. Söder om området var marken 
skogbevuxen, blockrik, sank, tuvig och starkt sluttande. Därifrån rann 
också vatten ut över det plana området. I väster gick den blockrika och 
skogbevuxna marken ända fram till strandbrinken och i öster gränsade 
området mot åkermark. Området hade använts som betesmark och enligt 
äldre uppgifter kan det även ha varit uppodlat. Det kan också delvis ha 
markplanerats i samband med uppförandet av en barack på platsen under 
järnvägsbygget. Jordarten var mjäla eller sandblandad mjäla. Mot den 
skogbevuxna, sanka tuvmarken övergick den successivt till ren lera som 
sköljts ut från sluttningen. Det utgrävda ställverksområdet låg 84 – 86 
meter över havet och var ca 130 m långt och 2,5 – 25 m brett, vilket 
motsvarade i det närmaste hela det plana området. Totalt grävdes ca 1200 
kvadratmeter, mestadels fördelade på rutor 2,5 x 2,5 m stora. Grävdjupet 
var drygt 40 eller 60 cm och reglerades efter hur mycket fynd som kom 
fram. När fyndmängden i en ruta tunnade ut och fynden antogs ha 
upphört slutade man att gräva i den rutan. Jordlagren såg omrörda ut och 
ingenstans på hela det utgrävda området kunde man se något kulturlager 
eller några anläggningar i form av härdar, kokgropar etc från förhistorisk 
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tid. Janson betraktade därför grävningen närmast som en fyndinsamling 
(Janson 1944:2 ff). 
 
3.3. NTB-projektets genomgång av fyndmaterialet 
 
Under åren 1970 – 1971 gjordes en genomgång av fyndmaterialet från 
den första utgrävningen vid Ställverksboplatsen inom det s k NTB-
projektet. NTB-projektet (projektet ”Norrlands tidiga bebyggelse”) 
startades den 5 februari 1968 med anslag från Riksbankens 
Jubileumsfond (se bl a Biörnstad 1968; Baudou 1968b, 1969, 1970, 1972; 
Baudou & Biörnstad 1972). Det var ett samarbetsprojekt mellan 
Riksantikvarieämbetet, den arkeologiska institutionen vid Stockholms 
universitet och flera andra vetenskapliga institutioner. Projektet, som 
leddes av Evert Baudou och Margareta Biörnstad, hade sin grund i att det 
sedan 1942 bedrivits inventeringar och undersökningar inför 
kraftverksutbyggnaden i Norrland, de s k ”Norrlandsundersökningarna”, 
och att det inte funnits ekonomiska resurser och tid att bearbeta det stora 
fyndmaterialet som framkommit (Baudou 1992a:43; Biörnstad 2001:210 
f). Under åren omkring 1960 nåddes kulmen på Norrlandsunder-
sökningarna och därefter följde en viss avmattning. Det var då tanken på 
en publicering aktualiserades. Inför publiceringen fann de ansvariga att 
beskrivningarna i rapporterna generellt sett var oenhetliga och 
ofullständiga, beroende på att man tvingats prioritera fältinsatserna före 
fyndbearbetningen. Under tidens gång hade även forskningen gett nya 
idéer och metoder rörande beskrivning och bearbetning av stora material. 
Man försökte därför finna nya principer för grupperingen av materialet, 
så att de lätt skulle kunna byggas ut och eventuellt kunna gå att behandla 
i datorer. Uppgifterna var då tvungna att helt eller huvudsakligen bestå av 
”…siffermaterial i klara grupperingar”  med klara definitioner och fasta 
regler för mätningar (Baudou 1966:73). En översyn och komplettering av 
de topografiska uppgifterna och en omarbetning av vissa delar av 
inventerings- och grävningsberättelserna ansågs även nödvändiga innan 
publiceringen. En geolog skulle dessutom gå igenom stenmaterialet och 
benen skulle bestämmas osteologiskt (Biörnstad 1966:68 ff).  
 
Fyndmaterialet från Ställverksboplatsen klassificerades i enlighet med det 
inom NTB-projektet upprättade s k NTB-systemet. NTB’s klassifi-
kationssystem upprättades utifrån kronologiska och kulturhistoriska 
syften: ”The classification of the find material into clearly definable 
groups has as its aim a chronological division which can form the basis 
for a cultural-historical interpretation.” (Baudou manus, citat från 
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Forsberg 1985:61). Dessa syften sammanfaller delvis med mitt syfte med 
analysen. 
 
Vid NTB’s genomgång mättes och vägdes alla fynden och råmaterialet 
bedömdes. En stor del av materialet ritades även av i skala 1:1. Fynden 
delades upp i olika huvudkategorier med undertyper. Huvudkategorierna 
var kärnor, avslag, skrapor, spetsar och övriga fynd. Definitionerna av 
dessa kategorier bygger huvudsakligen på fyndens form och storlek. Det 
är NTB’s definitioner av de olika fynden samt data från NTB’s 
bearbetning som ligger till grund för mina analyser. NTB-materialet 
kommer att förvaras på Antikvarisk Topografiska arkivet, Stockholm. De 
viktigaste definitionerna inom NTB-systemet som klassificeringsmetod 
finns publicerade i Early Norrland 11 (Baudou 1978b:8 ff) samt i Lars 
Forsbergs avhandling (Forsberg 1985:61 ff). En komplett beskrivning av 
metoden finns i Early Norrland 2, som dock ännu inte har publicerats 
(Baudou manus). Jag har haft tillgång till delar av manuskriptet 
(innehållsförteckningen samt kapitel 3-6). NTB-projektets definitioner 
hade sin grund i Mats P. Malmers doktorsavhandling Jungneolithische 
Studien (Malmer 1962) (Baudou 1969). Malmer var även själv knuten till 
NTB-projektet, främst i utarbetandet av definitionssystem och i 
metoddiskussionerna. Några för min studie viktiga definitioner av 
föremålen kommer att tas upp under respektive fyndkategori i kapitel 3.5. 
I övrigt hänvisar jag till ovan nämnda referenser. 
 
Fyndbestämningarna av materialet från Ställverksboplatsen utfördes, i 
sinsemellan olika omfattning, av flera deltagare i NTB-projektet; Harald 
Sundlin, Ingegerd Nohrstedt-Pelinka, Barbro F. Erikson, Agneta Althin-
Modig, Marie-Ann Östberg och Karin Tennander (dessa något osäkra 
uppgifter bygger dels på projektets deltagarlista som finns komplett i 
Baudou manus och dels på de initialer som finns angivna på det material 
jag arbetat med). När flera personer utför fyndbestämningar av ett 
fyndmaterial bör en viktig källkritisk fråga diskuteras: Klassificerar alla 
materialet på samma sätt eller uppstår det skillnader? Frågan 
uppmärksammades tidigt inom NTB-projektet på ett generellt plan. Stora 
variationer i arkeologernas bedömningar av samma material kunde 
nämligen inledningsvis noteras. För att komma till rätta med dessa 
variationer infördes kontrollbestämningar redan under mars månad 1968. 
Tillförlitligheten för såväl de arkeologiska som de petrografiska 
bedömningarna kontrollerades. Alla arkeologer fick klassificera samma 
material, bestående av minst 100 enheter, med hänsyn till såväl 
arkeologiska som petrografiska typer. Inledningsvis var skillnaderna 
mellan de olika arkeologernas bedömningar mycket stora. Åtgärden blev 

54 

•



att modifiera definitionerna och förenkla gruppindelningen genom 
införandet av en ”restgrupp” för svårbedömt material. Ett första stenarkiv 
som upprättats för att tjäna som ”rikslikare” vid arkeologernas 
bedömningar av petrografin (se Biörnstad 1967; Åhman 1967) övergavs 
dessutom tidigt till förmån för ett nytt stenarkiv som byggde på en annan 
princip. Det nya stenarkivet reducerade antalet sorteringsmöjligheter. På 
dessa sätt kunde variationerna i bedömningarna minska betydligt 
(Baudou manus). Baudou skriver; ”För att bemästra de svåra 
petrografiska bestämningarna infördes en bokstavskod, som avsåg yttre 
och lätt iakttagbara egenskaper hos materialet. Innebörden av den 
petrografiska kodbeteckningen bestämdes sedan av statsgeologen Erik 
Åhman vid Sveriges Geologiska Undersökning på ett statistiskt urval av 
avslagen och artefakterna.” (Baudou 1978a:9). Efter dessa förändringar 
blev katalogiseringen säkrare än tidigare och arkeologernas petrografiska 
bestämningar började stämma nära överens med expertens bestämningar. 
Katalogiseringen gick även snabbare än tidigare (Baudou 1968b, Baudou 
muntlig uppgift 20071112). 
 
Jag är medveten om att det ändå kvarstår en risk att felbedömningar 
gjorts i arkeologernas fyndbestämningar. Att själv försöka klassificera om 
hela materialet anser jag emellertid vara en omöjlig uppgift inom ramen 
för mitt arbete. Till lika ser jag det som alltför komplicerat att för varje 
fyndkategori och råmaterial försöka att börja kalkylera med avvikelser / 
felprocent. Jag tar istället fasta på att materialet sannolikt till stora delar 
bör vara rätt bedömt och att jag själv i många fall också kan göra egna 
kontrollerande bedömningar utifrån fyndavritningar m m. Jag har även en 
förhoppning om att mer lättbedömt material i vissa fall skulle kunna 
komma att hjälpa mig att upptäcka om mer svårbedömt material 
felbedömts. 
 
Inom NTB-projektet gjordes flera försök att hitta stratigrafier i materialet. 
Bl a upprättades ett 20-tal fyndutbredningskartor i plan i stort format, 
men de kan så här i efterhand konstateras ta upp alltför generella 
kategorier för att någon stratigrafi skulle upptäckas. Ett annat försök, som 
utfördes av Arne B Johansen inom projektet (Johansen manus), var å 
andra sidan väldigt detaljerat på så sätt att det riktade in sig mot små 
skillnader inom en och samma fyndkategori (avslag av kvartsitisk typ). 
Det arbetet (vilket kommer att diskuteras närmare i kap 3.6.2.) verkar 
vara det enda som pekade i riktning mot att det skulle kunna finnas en 
stratigrafi på platsen. Tyvärr publicerades aldrig studien, som kunde ha 
blivit en inspiration till fler, och lokalen har därför fortsatt att ses som en 
stor ”blandad” lokal.  
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3.4. Analysmetod 
 
När man vill undersöka fynds (inklusive avslags) inbördes relation till 
varandra på en grävd lokal är det naturligtvis bra om allt har mätts in på 
centimetern när i vertikal och horisontalled. Så skedde inte vid 
utgrävningen av denna boplats. Lokalen är dock användbar för studier av 
fynds inbördes relation på en mer övergripande nivå. 
 
Man får komma ihåg att den ursprungliga fyndregistreringen utfördes 
redan 1944 och att de data som då noterades inte var avsedda för och 
anpassade till en senare digitalisering. Jag valde därför att, initialt, 
använda mig av en manuell överföring av data från fyndlistor till 
planritningar (med hjälp av penna och papper) istället för att försöka mata 
in uppgifterna direkt in i någon programvara. Det fanns flera fördelar 
med den manuella metoden. Dels kunde jag på ett tillfredsställande sätt ta 
hänsyn till de varianter av mer och mindre precisa fynduppgifter som 
framkom under arbetets gång och dels kunde jag redan under 
överföringen sätta mig in i materialet visuellt. Därigenom hade jag mer 
kontroll på data. Skrivfel i de gamla fyndlistorna kunde lättare upptäckas 
och det var lättare att själv undvika att göra fel. Jag har sporadiskt under 
arbetets gång kontrollerat vissa uppgifter om jag funnit det motiverat. I 
några enstaka fall har jag korrigerat uppgifter, men i de allra flesta fall 
har de visat sig vara riktiga. 
 
I fig. 3.2 visas planritningen över den del av det utgrävda ställverks-
området som jag har valt att redovisa visuellt. De allra flesta fynden 
framkom inom denna del. Fynd från övriga provrutor, som av 
utrymmespraktiska skäl inte tagits med, kommer givetvis ändå att tas upp 
till diskussion. I figuren har de grävda rutorna och en linjal lagts in. De 
flesta rutorna mäter 2,5 x 2,5 meter. Som framgår har dock några rutor 
andra mått. De kan exempelvis vara 5 x 5 meter eller 5 x 7,5 meter stora. 
(Den femkantiga rutan är en källargrop. Från den rutan finns inga 
fynduppgifter.) De allra flesta fynden och avslagen hade registrerats efter 
vilken av dessa rutor de hittats i. Rutorna grävdes vanligen i två ca 20 cm 
djupa lager, a och b. Ibland grävdes ytterligare ett sådant lager, c (Janson 
1944:2). Lagret finns oftast, men inte alltid, angivet i registreringsupp-
gifterna. I uppgifterna anges alltid rutans läge först och lagret därefter. Så 
om exempelvis uppgiften är: c 5 b betyder det ruta c 5 lager b. 
 
Det finns dock även fynd med mindre preciserade fynduppgifter. Fynd 
kan exempelvis ha hittats i något av de provschakt eller någon av de 
provrutor som grävdes och som i vissa fall sammanfaller med rutorna i 
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figur 3.2, men inte alltid. Fynd kan även ha framkommit i någon av två 
eller flera intill varandra liggande rutor, men man vet inte i precis vilken 
av dem. I förekommande fall har symbolen/variabeln, i min överföring, 
noterats i det angivna fyndområdets centrum. För enkelhetens skull anges 
norr till rakt uppåt på planritningen i mina beskrivningar nedan, även om 
det skiljer något mot verkligheten (jfr. fig 3.1.). 
 

 
 
Fig. 3.2. Planritning visande hur de grävda rutornas storlek varierar 
inom det undersökta ställverksområdet.  
 
I fig. 3.3 visas den blankett jag använt mig av när jag gått igenom de 
gamla registreringsuppgifterna och manuellt överfört data från 
fyndlistorna till planritningar. Blanketten består helt enkelt av fyra 
planritningar; den översta för fynd utan lager angivet och under denna en 
för lager a, en för lager b och slutligen en för lager c. En ny sådan 
blankett användes för varje ny fyndkategori och nytt råmaterial. 
Blanketten är i A3-format i original. 
 

 
 
Fig. 3.3. Den blankett som använts vid överförandet av data från 
fyndlistor till planritningar. Blanketten är i A3-format i original. 
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De ifyllda blanketterna är det som bildar det direkta underlaget för mina 
analyser och tolkningar. Det är utifrån dessa jag har upprättat de flesta 
tabellerna och spridningsbilderna i plan i detta kapitel. Eftersom det rör 
sig om en stor lokal med många fynd och komplexa fyndsammanhang 
krävs det ibland för förståelsen att mina beskrivningar nedan görs i både 
text och bild.  
 
3.5. Materialredovisning, analyser och tolkningar 
 
Jag kommer nedan att redovisa de data som jag anser kan ha relevans för 
mina frågeställningar i avhandlingen. Ett mindre antal fynd ingår inte i 
mina analyser nedan eftersom de exempelvis har hittats i någon av de 
mindre provrutorna utanför det område som visas i min blankett eller p g 
a att vissa fynduppgifter saknas. Dessa fynd kommer dock att, i 
förekommande fall, tas upp till diskussion i slutet av underkapitlen. 
 
Jag har oftast valt att endast redovisa variabeln ”antal” och utelämna 
variabeln ”vikt” då de båda visar en likartad eller överensstämmande bild. 
Råmaterialet bedömdes, som tidigare nämnts, preliminärt av NTB’s 
arkeologer. Vid registreringen använde arkeologerna koder i form av 
bokstavsbeteckningar vilka hänför sig till proverna i ”stenarkivet” (fig. 
3.4). 
 
Det ska här framhållas att det petrografiska/mineralogiska innehållet 
inom de olika koderna kan skilja sig från en boplats till en annan. En 
expert bör därför klassificera innehållet från varje boplats genom att 
klassificera en mindre mängd material (se även kap 3.3. ovan) (Baudou 
1978b:8). I de allra flesta fallen kommer jag att redovisa råmaterialet 
(petrografin/mineralogin) som kod i mina analyser av 
Ställverksboplatsen, eftersom jag inte känner till några eventuella 
expertbedömningar. 
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Fig. 3.4. Kod är bokstavsbeteckningarna till proverna i stenarkivet som 
arkeologerna använde (efter Baudou manus, tabell 6.1.). 
 
 
3.5.1. Spetsar 
 
I den arkeologiska litteraturen ser man ibland att begreppet ”spets” 
används som en samlingsterm. Begreppet kan då innefatta såväl spjut- 
som pilspetsar och såväl färdiga spetsar som förarbeten (både hela och 
fragment av desamma). Jag använder mig här av begreppet spets på det 
sättet i komplement med mer preciserade beskrivningar. Det är, enligt 
min mening, försvarbart att använda begreppet på detta sätt så länge man 
tydliggör vad det innefattar. En spets har, enligt NTB, två eggar och har 
eller saknar tånge. NTB’s definitioner av olika typer av spetsar finns 
redovisade i Forsbergs avhandling (1985:63). Föremål kan man se ur 
många perspektiv; funktionella, symboliska, religiösa, sociala, 
ekonomiska o s v. Det är emellertid svårt att täcka in allt i en definition 
av en fyndkategori. De definitioner vi använder oss av är ofta baserade på 
form och storlek och bygger på erfarenheter om hur ett föremål med ett 
visst utseende har brukats. Ett föremål kan dock oavsett hur det ser ut ha 
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använts på en mängd olika sätt och i en mängd olika syften. Man kan 
därför exempelvis inte ta för givet att ett föremål vi idag på sådana 
grunder klassificerar som en spets har varit avsedd att användas vid jakt. 
 
I Norrland förekommer såväl slipade som slagna spetsar. Slipade spetsar 
är oftast tillverkade av skiffer. Tidigare gjorda dateringar visar att de 
slipade spetsarna förekommer från slutet av mesolitikum t o m 
bronsålder. Dessa kan delas in i äldre och yngre typer. Till de äldre 
typerna räknar jag spetsar med tånge och sneda mothakar samt spetsar 
med tånge och raka mothakar (se fig 3.5 a). Dessa förkommer från slutet 
av mesolitikum och fram t o m senneolitikum (Baudou 1978a:13, 
Broadbent 1982:84). Till de yngre typerna räknar jag de med rak bas 
(utan mothakar), samt de med konkav bas och slipad skåra (bl a den s k 
Sunderøytypen) (se fig 3.5 b), vilka båda brukar dateras till senneolitikum 
och äldre bronsålder (Baudou 1977:72 f, 99, 1978a:10 ff, bl a fig. 16; 
Broadbent 1982:84 f; Holm 1991:120; Bergman 1995:56; Taffinder 
1998b:101 ff, 133; A-K Lindqvist 2007:135). Antalet dateringar av dessa 
yngre typer av skifferspetsar är dock ännu få för norrländskt 
vidkommande (se även mitt resonemang om detta i kap 4.3.7.). Fler 
dateringar finns från Norge. Vid Slettnes på Sørøya i Finnmark, Norge, är 
Sunderøyspetsar de vanligaste av de slipade spetsarna. Spetstypen dyker 
där upp tidigt under andra årtusendet f Kr och är i bruk ända in i sista 
årtusendet f Kr. Den dateringen stämmer överens med andra dateringar av 
spetstypen från Finnmark (Olsen 1994:104 ff; Hesjedal et al 1996:176). 
En Sunderøyspets har även påträffats tillsammans med en slagen spets 
med tvär bas i Finland (Carpelan 1962; Broadbent 1979:224). Typen har 
fått sitt namn efter ett fynd på Sunderøy, Vesterålen, Norge; en spets med 
bevarat träskaft (se Nicolaissen 1910; Gjessing 1942:172; Olsen 
1994:106 fig 69). 
 
De slagna spetsarna är oftast slagna med bifacial teknik/”flathuggna” och 
tillverkade av kvartsit eller brecciekvarts. I många fall har de tvär bas (se 
fig. 3.5 c), men även andra basformer förekommer. De slagna spetsarna 
(bifacialt slagna med tvär bas) daterar Baudou till tiden 1500-500 f Kr 
(1992a:99), medan Forsberg daterar dem till ca 1300 f Kr – Kr f 
(okalibrerat?) (1985:5). Båda menar dock att de bifacialt slagna spetsarna 
med tvär bas föregås av en större bladformig typ, även den bifacialt 
slagen. Sådana har bl a hittats tillsammans med andra fynd som brukar 
dateras till tiden 1800 – 1300 f Kr. Baudou anser vidare att den nya 
(bifaciala) tillslagningstekniken började tillämpas mellan 1600 och 1400 f 
Kr (okalibrerat) (1978a:15 f). I min studie antar jag den generella 
dateringen 1800 f Kr – Kr f för såväl de slagna spetsarna som för 
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tillämpandet av den bifaciala tillslagningstekniken på kvartsit, kvarts eller 
brecciekvarts i Norrland (se även min diskussion i kap 4, avsnittet om 
Råinget I). Jag vill här emellertid även framhålla att enstaka spetsar som 
framkommit i Norrland, med för Norrländskt vidkommande ovanlig 
morfologi, kan falla utanför denna kronologi. 
 

 
 
Fig. 3.5 a, b och c. Schematiska bilder av olika typer av spetsar. 
 
Spetsarna från Ställverksboplatsen har ritats av inom NTB-projektet och i 
många fall bedömts om de utgör hela spetsar, uddfragment, mittfragment, 
basfragment eller förarbeten/fragment av förarbeten. Tidigare forskning 
(Forsberg 1985:95) uppger att sådana data kan vara av betydelse vid 
tolkningen av vilka aktiviteter som utförts på en lokal. Därför beslöt jag 
att ta med denna uppgift som en variabel vid min överföring av data till 
planritningarna. I de fall där NTB’s registrering inte lämnat någon 
skriftlig uppgift om exempelvis vilken del av en spets som fyndet utgjort 
har detta ändå, oftast med tydlighet, framgått av fyndteckningarna. Man 
måste dock ändå ta uppgifterna med viss försiktighet. Det finns 
komplicerande faktorer vid bedömningen av spetsarna. Det är exempelvis 
svårt att säkert veta om ett fragment kommer från en färdig spets eller 
från ett förarbete till en spets. Forsberg har (1985:63) tidigare 
uppmärksammat att felbedömningar har förekommit vid klassificeringen 
av fyndmaterial från Luleälven där fynd registrerade som spetsar 
egentligen är förarbeten från något av de senare stadierna av 
tillverkningsprocessen. Jag anser dock att resonemang kring dessa data 
kan vara av intresse så länge man håller sådana källkritiska aspekter i 
minnet. NTB’s data om spetsarna innehåller även uppgifter om spetsarnas 
vikt, vilket möjliggör en analys om spetsarna utgjort pil- eller 
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spjutspetsar. Jag har dock uteslutit en sådan analys här. Den skulle ta för 
mycket tid i anspråk och ändå bli osäker, då en stor mängd av spetsarna 
är fragmentariska. 
 
701 av totalt 716 registrerade spetsar ingår i analysen (tab. 3.1.). Av dessa 
är 111 slipade och 590 slagna. De slipade är av materialen H och J samt 
K (3 st), medan de slagna är av materialen A, Aa, Ab, B, E, G, K, L och 
M. 
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Av  tab. 3.2 framgår att ca 4 % (4 st.) av de slipade spetsarna utgörs av 
förarbeten/fragment av dito medan motsvarande siffror för de slagna 
spetsarna är ca 28 % (168 st.). Detta indikerar sannolikt en tillverkning av 
slipade spetsar på platsen under neolitikum-äldre bronsålder och, alldeles 
klart, en tillverkning av bifacialt slagna spetsar under den tidsperiod 
sådana spetsar brukades. Antalet hela spetsar utgör ca 10 % av total-
summan i båda fallen. Bland fragmenten som utgjort delar av färdiga 
spetsar dominerar uddfragmenten inom kategorin slipade spetsar medan 
basfragmenten är vanligast bland de slagna spetsarna, vilket kan ha flera 
orsaker. Jag återkommer till en tolkning av detta i kap 3.6. 
 

 Slipade spetsar Slagna spetsar 
Under-
grupp Antal 

% av 
111 st. Antal 

% av 
590 st. 

H 11 9,9 59 10
U 39 35,1 114 19,3
M 34 30,6 92 15,6
B 23 20,7 157 26,6
F 4 3,6 168 28,5

Summa 111 99,9 590 100
 
Tab. 3.2. Slipade respektive slagna spetsar från Ställverksboplatsen. 
Fördelning på de olika undergrupperna H, U, M, B och F. H=Hel spets, 
U=Uddfragment, M=Mittfragment, B=Basfragment, F=förarbete/del av 
förarbete. 
 
Det är anmärkningsvärt liten skillnad mellan i vilka lager de slipade 
respektive slagna spetsarna framkommit (tab 3.3). Man kan därför dra 
slutsatsen att ingen klar och tydlig vertikal stratigrafi verkar finnas i detta 
fall på ett mer generellt plan. Vertikal stratigrafi kan även sökas i enskilda 
undersökta rutor, men jag har valt att inte göra det här eftersom inget stöd 
för någon sådan lokal intakt stratigrafi kan ges i form av bilder eller 
ritningar från grävningen. 
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Slipade spetsar Slagna spetsar  

Antal
% av 

111 st. Antal 
% av 

590 st. 
Utan 
lagerangivelse 14 12,6 71 12
Lager a 42 37,8 236 40
Lager b 50 45 256 43,4
Lager c 5 4,5 27 4,6
Summa 111 99,9 590 100

 
Tab. 3.3. Slipade respektive slagna spetsar från Ställverksboplatsen. 
Fördelning på olika lager. 
 
De 111 slipade spetsarna/fragmenten av dito påträffades inom både den 
västra och östra delen av den stora utgrävda ytan, men ställvis i tydliga 
koncentrationer (fig. 3.6). 
 
36 av de slipade spetsarna/fragmenten av dito har gått att preliminärt 
typbestämma. Tittar man på spridningen av dessa typer i plan på lokalen 
(fig. 3.7) så ser man att de äldre typerna finns inom det västra området 
och de yngre typerna huvudsakligen inom det östra. Här får vi en första 
indikation på att det finns en horisontell stratigrafi. I figuren har även 85-
metershöjdkurvan lagts in. Som framgår har de äldre fynden 
huvudsakligen påträffats inom det högre belägna området, väl 
överensstämmande med området över 85 m ö h. Inget av de fyra 
förarbetena till spetsar av skiffer går, på denna analysnivå, att fastställa 
vilken typ de var ämnade att formas till.  
 
De 590 slagna spetsarna (hela/delar av spetsar/förarbeten) framkom inom 
nästan hela den stora utgrävda ytan, men med vissa koncentrationer (fig. 
3.8). Av figuren kan man även skönja att en något högre andel spetsar 
framkom inom ytans centralare delar än i de mest perifera västra och 
östra delarna. De allra flesta av spetsarna är av den bifacialt slagna typen 
med tvär bas och tillverkade av råmaterialen kvartsit eller brecciekvarts. 
Minst en av de hela slagna spetsarna är emellertid av sydskandinavisk typ 
i flinta (bild se Käck 2001:31, fig. 5). Den påträffades inom det östra 
området (ruta e 39). Enligt NTB’s fyndgenomgång har ytterligare två 
spetsar (i dessa fall endast utgörande fragmentariska basdelar) av flinta 
med ett urtag i basen påträffats i närheten av den förstnämnda spetsen 
(rutorna b 38 a och f 38 a). Av NTB’s fyndteckningar att döma är de dock 
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så lika varandra att det är osäkert 
om det verkligen är två fragment 
eller bara ett fragment som 
felaktigt registrerats två gånger. 
Hur de än är med den saken så är 
det möjligt att denna spetsdel / 
dessa spetsdelar också skulle 
kunna vara av samma 
sydskandinaviska typ som den hela 
spetsen. Spetstypen brukar dateras 
till tiden senneolitikum - 
bronsålder (Burenhult 1991:18 ff). 
En annan spetsdel av flinta, i detta 
fall ett uddfragment (som framkom 
i ruta g 36 b), har en triangulär 
genomskärning och en långsmal 
form. Denna spetsdel verkar, på 
denna analysnivå, vara av en typ 
som brukar framkomma på 
gropkeramiska boplatser som 
dateras till tiden ca 3200 – 2300 f 
Kr, d v s mellanneolitikum. Bland 
de sex övriga spetsarna av flinta 
finns även minst en med tvär bas. 
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Av de 15 spetsar som ej ingick i 
analysen ovan var 12 slagna och 3 
slipade. 2 av de slipade har 
urnupen bas och är av rödskiffer. 
Den ena saknar fynduppgifter, men 
den andra har uppgiften ”36 a” 
som fynduppgift, vilket visar att 
även denna spets av yngre typ har 
hittats i den östra halvan av det 
utgrävda området. 9 av spetsarna 
har påträffats i olika provrutor 
utanför den stora utgrävda ytan, 
vilket ger en indikation på att 
lokalen inte har grävts ut i dess 
fulla vidd. 
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3.5.2. Skrapor 
 
NTB’s definition av en skrapa lyder: ”Scrapers have a working edge 
consisting of an edge with at least three parallel retouched fracture 
surfaces.” (Baudou manus, kap 5.2.) Det är följaktligen denna definition 
som även jag nyttjar. 
 
Det finns ingen upprättad kronologi i Norrland för olika typer av skrapor 
som baserar sig på skrapans form. Man kan konstatera att det hade varit 
bra med en sådan kronologi eftersom de allra vanligaste föremålen på de 
norrländska boplatserna är just skrapor. Om man hittar en enstaka skrapa 
är det alltså ofta omöjligt att, utifrån dess form, datera den. Ett undantag 
har varit den oftast till mesolitikum och tidigneolitikum daterade s k 
”kölskrapan”. Men denna klassificering har ifrågasatts och idag anses det 
att i alla fall ett flertal av ”skraporna” egentligen är förarbeten till 
handtagskärnor (Olofsson 1995:56, 2003:78 (Paper IV)).  
 
Spång har (1986:67 ff) undersökt kronologiska aspekter på olika 
skraptyper från skärvstensvallen R554 vid Vojmsjön, Vilhelmina sn, 
Lappland. Han har funnit att hög retusch kan vara ett utmärkande drag för 
yngre skrapor och låg retusch för äldre, även om detta inte utgör något 
klart mönster. Vidare tenderar andelen kvartsitskrapor att öka i de yngre 
lagren på bekostnad av kvartsskraporna. Enligt tidigare forskning kan en 
successiv övergång från kvarts till kvartsit som råmaterial till redskapen 
konstateras på en mängd boplatser i Norrland från ca 2 500 f Kr. 
Övergången till kvartsit ”fullbordades” någon gång ca 1600-1400 f Kr i 
samband med att slagna spetsar med tvär bas börjar tillverkas (Forsberg 
1988:54 f). Kvarts förekommer dock även på yngre boplatser (se 
exempelvis A-K Lindqvist 1991:19 ff, 1994:13 f och Lindqvist & 
Ramqvist 1993:14 ff) och kvartsit på äldre boplatser (se exempelvis 
Forsberg 1996a:248) och man bör alltså snarast se denna övergång enbart 
som en generell tendens, med avvikelser. Baudou beskriver att kvarts 
”dominerar” före 2 500 f Kr och kvartsit efter 2 500 f Kr (Baudou 
1978a:17 fig. 16). En större studie kring denna problematik vore 
önskvärd!  
 
Skraporna från Ställverksboplatsen har av NTB typbestämts till sex olika 
typer, förutom en typ som benämndes ”mittstickelskrapa” och typen 
”fragment” (fig 3.9). 
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Figur 3.9. Olika typer av skrapor inom NTB’s klassifikationssystem (efter 
Forsberg 1988:71 och Baudou 1978b:8 ff). 
 
Kanske är det inte just exakt dessa typindelningar som på bästa sätt 
beskriver de förhistoriska typerna, om nu några sådana funnits. Det är 
ändå möjligt att det finns någon variabel inom någon typ här som har 
förhistorisk relevans vilket då kan synas som en tendens i materialet. Om 
kommande forskning tar utgångspunkt i sådana tendenser i denna och 
andra studier är det möjligt att vi i framtiden kan hitta, exempelvis, 
kronologiskt relevanta typer. Jag tror att det generellt sett finns samband 
mellan skrapans utseende, råmaterialet den är tillverkad av och vilken 
aktivitet som skrapan varit mest lämpad till. Analyser har exempelvis 
visat att det finns olika ideala eggvinklar beroende på vilken typ av 
material man ska bearbeta (Broadbent & Knutsson 1975; Broadbent 
1985:290). 
 
Totalt har 754 skrapor påträffats på Ställverksboplatsen. 753 skrapor har 
kunnat bilda underlag för tab. 3.4 (1 skrapa av typ 5 saknar uppgift om 
råmaterial). 732 skrapor har vidare gått att lägga in i planritningar. 13 
skrapor har hittats i provrutor utanför det område som visas i figurerna 
och 8 skrapor saknar fynduppgifter.  
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 A Aa Ab B C D E F G H J K L M Σ 
1A 25 2 3 - - - 19 - 58 - - 17 3 33 160 
1B 5 - 1 - - - 3 - 11 - - 5 - 2 27 
2 11 2 4 - - - 21 - 100 - - 24 1 40 203 
3 7 - 1 - - - - - 8 - - 1 - 9 26 
4 - - - - - - 3 - 4 - - 2 2 2 13 
5 - - - - - - 2 - 3 - - - - 7 12 
6 - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 

Mittstickelskrapa 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
Σ 50 4 9 - - - 48 - 185 1 - 49 6 93 445 

Skadade/fragment 35 2 16 4 - - 29 - 168 - - 19 1 34 308 
Σ 85 6 25 4 - - 77 - 353 1 - 68 7 127 753 

Tab. 3.4. Skraporna från Ställverksboplatsen (753 av 754 påträffade). 
 
Med ett så stort material som över sjuhundra skrapor anser jag det 
intressant att föra ett hypotetiskt resonemang kring huvudsakligen de 
kronologiska frågorna. Andra frågor, som huruvida skraporna använts, 
varit skaftade, eller tillverkats på platsen och direkt kasserats p g a att de 
gått sönder e dyl, är svårare att svara på här. Ingen bruksskade / 
slitspårsanalys har ännu utförts på skraporna. Jag finner det heller inte 
angeläget att i denna studie utföra en sådan analys, då den skulle vara 
alltför tidskrävande. Den typen av analys har dessutom bristen att den 
inte visar om en skrapa varit använd på just den lokal där den påträffades. 
Om, exempelvis, människorna återanvände skaften på sina skrapor kan 
många använda skrapor påträffas på en tillverkningsplats utan att dessa 
använts på just den lokalen. 
 
Det första kronologiskt intressanta blir här att titta på den rumsliga 
spridningen av kvartsskraporna respektive kvartsitskraporna. Kvarts-
skraporna (här utgörande en sammanslagning av råmaterialen A, Aa, Ab 
och B, jfr exempelvis Meschke 1977:16), som kan indikera en äldre fas, 
påträffades över en stor del av området, både i väster och öster (fig 3.10). 
Andelen är dock större i väster, vilket stämmer väl med min analys av 
spetsarna, alltså att det äldre materialet påträffades där. 
 
Kvartsitskraporna (här av materialen E och G) har en jämnare fördelning 
mellan det östra och västra området, men de är något fler inom det östra 
(fig. 3.11). 
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Jämför man dessa två bilder, kvartsskrapornas utbredning mot 
kvartsitskrapornas, är emellertid skillnaden klar. Jag menar att detta ger 
ytterligare en indikation att det finns en horisontell stratigrafi på lokalen 
och att det äldre materialet huvudsakligen finns i lokalens västra del. 
Nämnas här kan även att skrapor av råmaterialen K och M påträffades i 
ungefär samma mängd både inom det östra och det västra området, 
medan skrapor av L (7 st) var vanligare inom det östra. Endast en skrapa 
av H påträffades.   
 
Från denna utgångspunkt ämnar jag gå vidare och behandla olika typer av 
skrapor och föra en kronologisk diskussion. Spridningsbilder i plan har 
upprättats för samtliga typer. Bilderna för typerna 1A, 2, 4 och 5 samt 
typen ”fragment” visar att koncentrationer finns, men ingen större 
skillnad i antal skrapor mellan det östra och det västra området kan 
iakttas. Typ 6 bestod bara av två skrapor, en av H vilken framkom i det 
utgrävda områdets centrala del (d 29) och en av G, påträffad i östra delen 
(e 44). Typen ”mittstickelskrapa” bestod även den av endast två skrapor, 
båda av A. En framkom i västra delen och en i östra. Skrapor av typ 1B 
var vanligare inom det östra området medan skrapor av typ 3 var 
vanligare inom det västra. Sammantaget ger detta en indikation på att i 
alla fall några typer av skrapor kan ha varit vanligare under någon enskild 
tidsperiod. Ett samband mellan typ av skrapa och typ av råmaterial finns 
även i flera fall (jfr tab 3.4). Exempelvis var nära nog hälften av 
skraporna av typ 2 tillverkade av råmaterialet G. Värt att notera är även 
att typerna 4 och 5 inte har tillverkats av kvarts (A, Aa, Ab, B). Typ 5 
”konkavskrapa” är vanligen tillverkad av flinta (M) och kan ha varit svår 
att tillverka av kvarts. Många skrapor är av samma råmaterialgrupper 
(exempelvis E och G) som de förarbeten till spetsar som framkommit och 
dessutom är en stor mängd av avslagen av dessa råmaterial. Man skulle 
därigenom kunna misstänka att även skrapor tillverkats på platsen. Ingen 
av de över 750 skraporna som påträffades har emellertid angivits som 
ofärdig produkt d v s som ”förarbete till skrapa” i fyndlistorna. Man 
måste fråga sig om detta verkligen är rimligt. Kanske döljer det sig 
förarbeten till skrapor inom de olika typerna. 41 % av alla skrapor har 
exempelvis angivits som ”fragment”. Kan det vara så att ”förarbeten till 
skrapor” inte är ett lika inarbetat begrepp som ”förarbeten till spetsar” 
och att man därför inte tagit med sådana uppgifter? Förarbeten till skrapor 
kan kanske vara svåra att skilja ut från en färdig produkt, men den 
svårigheten gäller även för förarbeten till spetsar. I själva definitionen till 
en skrapa gäller att flera ytor måste vara retuscherade. Inverkar detta på 
något sätt? Utan att göra en ny genomgång av materialet är emellertid 
sådana frågor svåra att svara på. 
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3.5.3. Knivar och dolkar 
 
NTB definierar knivar och dolkar på följande vis; ”En dolk är rak och har 
två eggar och fäste. En rak kniv har en egg och skaft. En böjd kniv har en 
eller två eggar och skaft.” (Baudou muntlig uppgift 20071112). Nio 
knivar/dolkar av sten påträffades på Ställverksboplatsen. En del av ett 
dolkskaft av råmaterialet E saknar rutnummer. De övriga åtta är alla av 
skiffer. Två av dessa är böjda skifferknivar (bild se Baudou 1977:73 och 
Käck 2001:31). En framkom inom det västra området och en inom det 
östra. Denna typ av kniv brukar dateras till tidigneolitikum (Baudou 
1978a:17; Eliasson & Joelsson 1989:34). Samma datering har troligen 
även en böjd eneggad skifferkniv med skaft (s k stövelformad) (jfr 
Eliasson och Joelsson 1989:38 f) som påträffades inom det västra 
området. De flesta fynden i denna kategori framkom i den västra delen av 
det undersökta området (fig. 3.12.). Bland de slipade skifferfragmenten 
(se nedan) är tre eventuella skifferknivsfragment. Även dessa framkom i 
den västra delen av undersökningsområdet (i rutorna d 10 b, d 15 b och d 
18 b). Broadbent har visat att det vid kusten inom Skellefteå-området, 
Västerbotten, finns skifferknivar som lösfynd på nivåer från 100 m över 
havet och ned till 40 m. Han menar därför att skifferknivar kan ha 
använts även under bronsålder vid kusten. Han påpekar dock att en 
koncentration av lösfynd enligt diagrammet finns vid 75 m över havet 
vilket, enligt honom, sammanfaller med de mesolitiska boplatsnivåerna, 
såsom vid Lundfors (1982:86 f, 1979:238 ff). Jag vill emellertid här 
framhålla att dateringen av de mesolitiska boplatsnivåerna som han avser 
ligger i övergången mot tidigneolitikum. Enligt Broadbents egen 
höjdtabell för sin kalibrerade landhöjningskurva (1979:214) motsvarar 75 
m ö h 4100 f kr, d v s tidigt i tidigneolitisk tid. Att de flesta 
skifferknivarna/-dolkarna och fragmenten av dito finns inom den västra 
delen av lokalen ser jag som ytterligare en indikation på den horisontella 
stratigrafin, med det äldre materialet huvudsakligen inom det västra 
området.  
 
3.5.4. Yxor och mejslar 
 
Enligt NTB’s fyndlistor och fyndteckningar har tre yxor och sex mejslar 
påträffats på Ställverksboplatsen. Ett fragment av en yxa av sandsten 
påträffades inom det västra området (ruta c 17-18). Typen är dock svår 
att, på denna analysnivå, avgöra och följaktligen har jag inget förslag på 
datering av det yxfragmentet. En del av en skafthålsyxa av 
diabas/grönsten framkom inom den östra delen av lokalen (ruta i 35 b). 
Dateringen av denna typ av yxa kan sättas till tiden ca 2000 – 1500 f Kr 
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(Baudou 1992a:25 fig 15). Skafthålsyxor är typiska för Skandinavien 
söder om Dalälven (Baudou 1992a:25 fig 15). En del av yxorna av denna 
typ som påträffas i övre delen av Norrland kan vara tillverkade i 
Sydskandinavien men en del kan även vara tillverkade lokalt. 56 enkla 
skafthålsyxor av sten hade 1977 påträffats som lösfynd i Ångermanlands 
kustland (Baudou 1977:53). Den tredje yxan på Ställverksboplatsen 
framkom även den inom den östra delen av lokalen (ruta f 36 b). Det är 
en tväreggad yxa av grönsten med triangulärt tvärsnitt. Baudou daterar 
denna typ till tiden ca 2000-1500 f Kr (1992a:25 fig 15). Bergman daterar 
typen, som även brukar benämnas Kiukaisyxa, till tiden 1800-1300 f Kr 
(1995:59 ff).  
 
Av de sex slipade mejslarna på lokalen framkom fem inom den västra 
delen av lokalen och en inom den östra. De är av varierande form och 
råmaterial. Bergman sätter en generell datering av slipade mejslar till 
tidig- och mellanneolitisk tid, men anger samtidigt att en håleggad mejsel 
inom ett daterat kulturlager på en av hennes analyserade boplatser gav en 
datering till 2300 – 1500 f Kr (Bergman 1995:63). Broadbents 
undersökning av lösfynden från Skellefteå-kusten (1982:87) visar att 
mejslar förekommer på nivåer från 100 m ö h ned till 35 m ö h. 
Koncentrationer finns dock på vissa nivåer. En tydligt märkbar 
koncentration finns vid 60 m ö h, vilket ungefär motsvarar övergången 
mellan tidig- och mellanneolitikum ca 3200 f Kr (Broadbent 1979:214, 
238 ff, 1982:86 f). Spridningen av yxor och mejslar ger, enligt min 
mening, ytterligare en indikation på den horisontella stratigrafin på 
lokalen. 
 
3.5.5. Keramik och råasbest 
 
Totalt påträffades ca 6 kg keramik på lokalen, huvudsakligen i några 
koncentrationer (fig. 3.13). I figuren har jag använt mig av värdet ”antal 
skärvor per ruta” eftersom viktuppgifter saknades för många rutor. 
 
Baudou säger (1977:74) att det bland keramikfynden från lokalen finns 
några skärvor med imiterad textilornering som tillhör den yngre 
bronsåldern, men att större delen av materialet består av grått och tunt 
gods magrat med asbest, typiskt för århundradena omkring Kr f. 
 
Hulthén har (1991) analyserat en del av keramikmaterialet från lokalen 
(totalt 68 skärvor, 466 gram) och identifierat flera olika typer av keramik. 
7 skärvor (67 g) för hon till gruppen ”Ordinary pottery”. Dessa är, menar 
 

73 



 
 

                                  

Fi
g 

3.
12

. S
pr

id
ni

ng
en

 a
v 

kn
iv

ar
 o

ch
 d

ol
ka

r a
v 

sk
iff

er
 sa

m
t s

tö
rr

e 
fr

ag
m

en
t a

v 
di

to
 p

å 
St

äl
lv

er
ks

bo
pl

at
se

n.
 

Fi
g.

 3
.1

3.
 K

on
ce

nt
ra

tio
ne

r a
v 

ke
ra

m
ik

 p
å 

St
äl

lv
er

ks
bo

pl
at

se
n.

 A
nt

al
 sk

är
vo

r/
ru

ta
. 

74 

•



hon, neolitiska. Hon säger att ”The possibilities that the pit- and cord-
decorated pottery from Nämforsen and Mjäla originates in the south of 
Scandinavia can not be ruled out.”. Hon förmodar även, mer generellt, att 
keramik med snördekor har sitt ursprung i Stridsyxekeramik av J-typ och 
att keramik med gropdekor har sina närmaste paralleller i mellanneolitisk 
gropkeramik och neolitisk keramik i Finland (Kiukais) (Hulthén 1991:10 
ff). 
 
15 skärvor (31 g) (13 textilornerade) säger Hulthén tillhör gruppen 
”Asbestos pottery” d v s asbestkeramik. Hon definierar asbestkeramik 
som keramik med magring av asbestfibrer i en mängd av ca 50 – 60 %. I 
Norge dateras keramik av denna typ till tiden ca 1 800 – 500 f Kr och 
ungefär samma datering gäller för fynden i Sverige. Hulthén menar att 
man på många platser i Norge och Sverige har hittat asbestkeramik 
tillsammans med fynd som antyder metallhantering (deglar, gjutformar, 
slagg, bränd lera, föremål av brons och koppar och stenklubbor). I sin 
uppräkning av sådana lokaler nämner hon just bl a Nämforsen 
(Ställverksboplatsen) (Hulthén 1991:13 ff; Baudou 1992a:109).  
 
En tredje typ av keramik som Hulthén identifierat i materialet är 
hårmagrad keramik. Denna typ dateras till samma tidsperiod som 
asbestkeramiken (Hulthén 1991:28 ff). Man kan av en figur i hennes bok 
(Hulthén 1991:34 fig 39) se att flera olika dekorer finns i materialet. 
 
Den sista keramiktypen hon har identifierat i materialet från 
Ställverksboplatsen utgörs av ”asbestos ware” d v s asbestgods. Den 
består till 90 % av asbest med 10 % lera som bindemedel. I Sverige har 
asbestgods daterats till huvudsakligen sen bronsålder – tidig järnålder 
(Linder 1966). Hulthén säger att asbestgods har hittats på många ställen 
tillsammans med härdar, kol, rostig sand, stenklubbor, slagg och 
järnföremål. Hon menar därför att asbestgods troligen använts som 
behållare för järnmalm (myrmalm, järnhaltig sand etc) och kol när man 
framställde järn (Hulthén 1991:32 ff). Ett kärl av denna typ från 
Nämforsen (Ställverksboplatsen) gick att rekonstruera. Det hade en 
kantdiameter på 19 cm och en höjd på 14 cm (Hulthén 1991:42 fig 54). 
 
Onekligen är kopplingen mellan asbestkeramik/-gods och metallhantering 
mycket intressant. På Ställverksboplatsen finns rumliga samband mellan 
flera olika fyndkategorier som nämnts ovan. Slagg och keramik framkom 
exempelvis, grovt sett, i samma områden. Fynd av myrmalm påträffades i 
ruta g 36 där även en större koncentration keramik framkom (1 skärva har 
ett hål). I samma ruta har något som av NTB har betecknats som en 
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”Pipa?” påträffats (någon form av blästerpip?, min fundering), liksom 
järnfragment, slagg, samt röda lerbitar av NTB kallade: ”ugnsväggar?”.  I 
en ruta intill (f  35 a) påträffades en bronsskålla. NTB’s uppgifter talar 
även om att ”tackjärn?” har påträffats i lokalens västra del. Jag ser det, på 
denna analysnivå, som fullt möjligt att förhistorisk metallhantering 
förekommit på lokalen. Det är dock omöjligt att här säkert avgöra om 
metallhanteringen på lokalen är förhistorisk och/eller historisk. 
Noggrannare analyser av slagg, keramik, fyndkontexter o s v måste göras 
för att få ett klart svar på dessa frågor. En större studie som även 
behandlar fler lokaler med dessa fyndkontexter i ett jämförande 
perspektiv är önskvärd!  
 
Hulthéns studie av keramiken på Ställverksboplatsen ger en indikation på 
att det i materialet finns flera olika typer av keramik med dateringar från 
neolitisk tid och in i järnålder. Tyvärr finns emellertid inga uppgifter i 
hennes arbete om var på lokalen de olika skärvorna/typerna påträffats. En 
fördjupad studie som tar hänsyn till spridningen av de olika 
keramiktyperna inom lokalen och deras relation till de övriga fynden vore 
naturligtvis även den önskvärd, liksom 14C-dateringar av skärvorna. En 
sådan är dock alltför tids- och resurskrävande för att göras inom ramen 
för denna studie. 
 
Några bitar råasbest framkom på lokalen (fig. 3.14). En tydlig 
koncentration finns i den östra delen av lokalen. Råasbesten hör med 
största sannolikhet kronologiskt ihop med asbestmagrad keramik då dessa 
fyndkategorier ofta hittas tillsammans (Hulthén 1991:13 ff; Bergman 
1995:68). Det är således huvudsakligen på lokaler som kan dateras till 
bronsålder och förromersk järnålder som råasbest har framkommit 
(Forsberg 1989b:57). Råasbestens koncentration till den östra delen av 
lokalen kan ses som ännu en indikation på att ett yngre material finns 
inom den delen av lokalen. 
 
3.5.6. Övriga fynd 
 
Ockra framkom i små mängder inom lokalens västra del (fig. 3.15). 
Ockra i olika former påträffas ibland på såväl boplatser som i gravar i 
Norrland. Rödockra kan ha haft ett stort användningsområde, exempelvis 
för färgning av kläder och redskap eller för målningar av olika slag. 
Användningen av rödockra går tillbaka till istiden i Europa och har 
sannolikt även haft symbolisk betydelse (Broadbent 1982:50; Käck 
1993:20, 2001:37; Liedgren 1993). 
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Brynen förekommer på boplatser från såväl stenålder som brons- och 
järnålder och kan inte närmare tidsavgränsas (Bergman 1995:68). Över 
50 brynen påträffades på Ställverksboplatsen, ungefär lika många inom 
det västra som det östra området av den utgrävda ytan. De är av 
varierande form och storlek och mestadels tillverkade av skiffer eller 
någon typ av sandsten. 
 
Ungefär 180 slipade skifferfragment framkom inom den undersökta ytan. 
Det är svårt att datera dessa eftersom det, på denna analysnivå, inte går att 
bedöma vilka föremål de utgör fragment av. Tre fragment verkar dock 
vara fragment av skifferknivar (jfr ovan). De slipade skifferfragmenten 
framkom i flera koncentrationer, både inom den undersökta ytans västra 
och östra delar. 
 
Hängen utgör ytterligare en svårdaterad grupp fynd. Hängen har 
framkommit på lokaler som dateras till mesolitikum – neolitikum 
(Broadbent 1979:119 ff). Ett skifferhänge har dock även, exempelvis, 
påträffats i en vikingatida kvinnograv från Djuped i Styrnäs, 
Ångermanland (Selinge 1977:295). De finns även i större mängd på 
Arnäsbacken och de har där en typisk datering till yngre järnålder. 
Ramqvist kallar dem ”hängbrynen” (Ramqvist 1998:101 f). Enligt NTB’s 
uppgifter ska 15 hängen ha påträffats på Ställverksboplatsen, men endast 
sex hängen finns bland avritningarna av fynden. Av dessa hade fem 
påträffats inom den västra och ett inom den östra delen av ytan. Hängena 
har tillverkats av skiffer eller sandsten. 
  
NTB’s fyndavritningar avbildar fyra klubbor. Endast en av dessa har en 
bredare skaftränna, placerad i mitten. Den påträffades i ruta f 21 a. 
Klubbor med skaftränna har satts i samband med metallurgi (Janzon 
1984), men även andra funktioner för dessa redskap har föreslagits. 
Bergman menar (1995:58) att de kan ha fungerat som ”multipurpose 
tools”, d v s att de använts för olika ändamål vid olika tillfällen.    
 
Fyra fynd har av NTB tolkats som sänkestenar. Sänkestenar har generellt 
sett använts från stenålder och in i historisk tid och inget av fynden går att 
närmare datera i detta arbete. 
 
Slagg påträffades i ett 60 tal rutor inom större delen av den utgrävda ytan. 
Inom området längst i väster mellan rutorna 1 och 10 framkom dock 
ingen slagg. I Jansons rapport nämns att ”Man hade även bränt järn på 
platsen och slaggfynd var ej ovanliga med en koncentration till områdets 
mitt.” (Janson 1944:3). 
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Bränd och obränd lera/lerklining framkom i drygt ett 50-tal rutor inom 
det utgrävda området. Förekomsten var något rikligare i områdets östra 
delar. På denna analysnivå kan dock varken lerans datering eller funktion 
avgöras. 
 
En ”tegelgrop”, oval, ca 3 x 2 m (N-S), framkom inom rutorna d 20 och e 
20 (Janson 1944:3 och bilaga 7). Tegel påträffades dessutom i åtta rutor, 
med en koncentration till den utgrävda ytans centrala södra del (g-i 29 – 
33).   
 
Enligt NTB’s fyndteckningar har sju knackstenar framkommit. Sex av 
dessa framkom i den östra halvan av det undersökta området. 
Knackstenar kan ha haft många funktioner, exempelvis kan de ha använts 
vid tillverkning av stenföremål. Bergman (1995:85) menar att 
knackstenar, liksom kasserade förarbeten och ansamlingar av tunna 
avslag, bland annat utgör kännetecken för verkstadsplatser. Med 
beteckningen verkstadsplatser menar hon den plats på vilken tillverkning 
av bifacialt slagna spetsar ägt rum. Även Forsberg (1985:197) sätter 
knackstenar i samband med tillverkning av stenföremål. De utgör dock en 
tämligen osäker fyndkategori och de kan inte dateras var för sig inom 
ramen för denna studie. 
 
Drygt 270 metallföremål med olika form, funktion och datering har 
påträffats på lokalen. Dessa knivar, spetsar, nitar etc. är spridda över hela 
den utgrävda ytan, men vissa tydliga koncentrationer finns. I ruta f 41 
påträffades exempelvis 75 av dessa fynd. Metallföremålen är i allmänhet 
ej avritade av NTB och kan därför inte närmare dateras på denna 
analysnivå utan en ny genomgång, vilket skulle vara alltför tidskrävande 
för att utföras inom ramen för min studie. Vid en sådan genomgång är det 
troligt att man skulle kunna datera i vart fall en del av dessa metallfynd. 
Uppgifter i NTB’s listor nämner bl a att medeltida fynd finns från ruta bc 
41-43.  
 
17 föremål av sten har inte kunnat föras till någon av de övriga här 
upptagna kategorierna. Ett av dessa fynd är en oval eldslagningssten av 
kvartsitisk sandsten. Den framkom i ruta b 10. Ytterligare en möjlig 
eldslagningssten framkom i ruta d 32 a. Ovala eldslagningsstenar är 
kända från 400- och 500-talet e Kr (Baudou 1977:74). Flera av de övriga 
stenföremålen saknar uppgift om funktion eller är på annat sätt ”osäkra” 
och jag tar därför inte upp dessa till diskussion här. Föremålen av övriga 
material, totalt ungefär 30 st, utgörs bl a av 9 pärlor, bitar av krita, glas, 
bly, mässing, skärvor av lergods m m. De är spridda över större delen av 
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ytan. Ett antal mynt, bl a tre tyska mynt från slutet av 1100-talet och 
början av 1200-talet, har även påträffats (Janson 1944:3; Malmer & 
Wiséhn 1983:44 f; Baudou 2001a:197; Käck 2001:32 f, fig. 7). Ungefär 
70 föremål har av NTB betecknats som recenta. 20 av dessa framkom i 
ruta h 30 och 17 st i ruta e 22.  
 
3.5.7. Kärnor, retuscherade avslag och avslag 
 
En kärna definieras av NTB på följande vis; ”A core is a stone from 
which at least one flake has been struck, and which has a fracture surface 
smaller than its greatest dimention. Platform cores may have the platform 
as the greatest dimention.” (Forsberg 1985:61). 7 plattformkärnor (NTB 
typ A1) och 10 rundkärnor (NTB typ A2) framkom vid grävningen. 
Kärnor indikerar generellt sett oftast antingen tillverkningsområden eller 
lager/depåer (Forsberg 1985:197). Forsberg har påvisat att det möjligen 
kan föreligga såväl en kronologisk som en teknisk skillnad mellan dessa 
två typer av kärnor (1985:173, 183, 276 f). Det är i det perspektivet 
intressant att se att plattformkärnorna huvudsakligen framkom i lokalens 
östra del medan rundkärnorna tenderar att koncentrera sig till områdets 
centrala del (fig. 3.16). Sammantaget indikerar även spridningen 
sannolikt en mer omfattande tillverkning av föremål i Ställverksbo-
platsens östra och centrala delar än i dess västra del. 
 
NTB’s definition för retuscherade avslag lyder; ”Retouched flakes were 
modified flakes with less than three parallel retouched fracture surfaces, 
this being the scraper criterion.”  (Forsberg 1985:63). Enligt NTB’s upp-
gifter utgör knappt 80 av de ca 118 000 avslagen som påträffats på 
lokalen retuscherade avslag. De framkom dels i en koncentration inom 
det östra området och dels, något mer spridda, inom det västra området 
(fig. 3.17).  
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Avslag definieras av NTB på följade sätt; ”A flake has one side formed 
by a single blow (”the bulbar surface”). This side is as large as the flake´s 
greatest dimention. The term “greatest dimension” refers to the largest 
possible fracture surface which can arise at a cut through the stone 
parallel with the said fracture surface.” (Forsberg 1985:61). Det exakta 
antalet avslag på boplatsen (inklusive kärnor och restprodukter 
(restprodukter = svårbedömt material, se Forsberg 1988:71 fig 8 samt fig 
3.18 nedan)) uppgår enligt NTB’s uppgifter totalt till 118 797 st (Baudou 
1977:74). Avslag påträffades över hela det utgrävda området, men flera 
större koncentrationer kan iakttas. Den största koncentrationen framkom 
inom den stora grävda ytans centrala delar, i anslutning till ett område 
med klappersten (fig. 3.19).  
 

 
 
Fig. 3.18. NTB’s typdefinitioner för avslag (efter Forsberg 1988:71 fig 
8). Observera att när den förenklade gruppindelningen infördes (se kap. 
3.3.) slogs grupperna B6a, B7a och B8 ihop till en ny grupp 
”restprodukter” i syfte att göra katalogiseringen säkrare och snabbare. 
B9 lades vidare till ”restprodukter” om antalet inom rutan ej var minst 
10 och utgjorde minst 10% av det totala antalet stenar inom rutan. Till 
gruppen ”restprodukter” fördes även kärnor av typerna A4 och A5 
(rester av kärnor). Kärnor av typen A3 (övriga) utgick. Gruppen B4 togs 
också bort och B5 uppdelades på B7b och B7c. 
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 90 % (107 101 st) av alla avslag 
tillhör de petrografiska grupperna E 
och G, som på denna lokal 
huvudsakligen utgörs av breccie-
kvarts (Baudou 1977:74). Den klart 
största gruppen utgörs av avslag av 
typen B7c (se NTB’s typdefinitioner, 
fig 3.18) i råmaterialet G (53 559 st.). 
Spridningen av dessa på lokalen 
uppvisar koncentrationer i stort sett i 
samma områden som för totala 
antalet avslag i fig. 3.19. Som 
tidigare sagts var även många av de 
bifacialt slagna spetsarna tillverkade 
av materialet G. Att det finns ett 
samband mellan en hög frekvens 
tunna avslag (exempelvis B7c) och 
tillverkning av bifacialt slagna 
spetsar har tidigare påvisats på flera 
boplatser. Det är den nya 
flathuggningstekniken (se kap. 3.5.1) 
som genererar en högre frekvens 
tunna avslag än bipolär teknik och 
unifacial teknik (Baudou 1978a:15 f; 
Forsberg 1985:6, 90 ff, 1988:56). 
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Spån/spånliknande avslag (B1 och B3) förekommer inom nästan hela den 
undersökta ytan, men en klart utmärkande koncentration finns inom det 
östra området, ungefärligen inom rutorna d-g 37-41. Tre mikrospån (B2) 
har enligt NTB’s genomgång även påträffats på lokalen. Två av dessa 
finns avritade i Anders Olofssons uppsats (1995:Plansch XXX; nr 18 och 
19). Mikrospån är vanliga fynd på mesolitiska boplatser, men 
förekommer även på boplatser som kan dateras till yngre perioder. 
Sådana yngre mikrospån har kunnat uppkomma av en ren slump vid 
stentillslagning, exempelvis i samband med tillverkning av bifacialt 
slagna spetsar, retuschering av skrapor eller tillverkning av sticklar 
(Olofsson 1995:84 f, 97 ff, 103 f, 2003:81 (Paper II)). Eftersom de tre 
mikrospånen framkom i anslutning till koncentrationen av de större 
spånen/spånliknande avslagen samt att inga andra säkra mesolitiska fynd 
framkommit på lokalen, finner jag det troligt att dessa tre spån ej är 
mesolitiska. De har sannolikt, utifrån min analysnivå att döma, tillkommit 
vid tillverkningen av exempelvis slagna spetsar eller skrapor under någon 
senare tidsperiod. Mot bakgrund av uppgiften att en ”kölskrapa” 
påträffats på Notön (Ch. Lindqvist 1994:238) anser jag emellertid att det 
kan vara befogat att på en djupare analysnivå titta närmare på denna 
problematik i framtida forskning. 
 
Utbredningen av avslag och restprodukter i grå respektive röd skiffer 
uppvisar i spridningsbilderna både likheter och skillnader. Avslag av grå 
skiffer (H) finns spridd över större delen av den undersökta ytan, men en 
märkbar koncentration finns i det västra området (fig. 3.20). Avslag av 
röd skiffer (J) framkom huvudsakligen inom det västra området och som 
en till ytan mindre koncentration inom det östra området. Endast några 
avslag av röd skiffer påträffades i områdets mellersta del (fig. 3.21). 
Klara och begränsade koncentrationer av avslag finns även av andra 
råmaterial. För att ta ett tydligt exempel kan jag nämna råmaterialet 
sandsten. Avslag och restprodukter av detta material uppgick totalt till 
endast 20 st. Samtliga påträffades i en tydlig koncentration inom det östra 
området (ungefär samma område där som rödskiffern). 
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3.5.8. Ben 
 
Från utgrävningen finns 107 g brända och 50 g obrända ben tillvaratagna 
(Baudou 1977:75). Benen analyserades osteologiskt av Elisabeth Iregren 
och Johannes Lepiksaar 1970 (Ekman & Iregren 1984:61 tab 6.1.1). 
Brända ben av bäver, lax, gädda, id och säl identifierades liksom obrända 
ben av bäver, lax och öring. Christian Lindqvist (2001) har gjort en ny 
genomgång av materialet och då även funnit älgben. Han menar att dessa 
kan vara deponerade på ett sent stadium, men säger också att man inte 
kan utesluta att älgben även deponerades under stenålder och bronsålder, 
då det finns ett flertal grova brända benfragment från de djupare skikten. 
Benmaterialet från lokalen är, som han uttrycker det ”ytterst litet” vilket 
kan bero på de dåliga bevaringsförhållandena vid Nämforsen. Det kan 
vara det som är orsaken till den synbarliga bristen på älgben där, menar 
han. Särskilt obrända ben har en tendens att lösas upp på kort tid. Han ser 
det därför även som möjligt att alla obrända ben på Ställverksboplatsen är 
från sen tid (2001:87). En annan tänkbar förklaring till bristen på älgben 
vid Ställverksboplatsen anser han vara att älgköttet kan ha fraktats dit 
utan ben. Alternativt kan människorna ha haft en mer akvatisk/marin 
anpassning (Ch. Lindqvist 1999:120 ff).  
 
Spridningsbilder över benfynden visar att de flesta benen framkom inom 
den västra delen av den stora undersökta ytan. Samtliga identifierade 
bäverben påträffades inom denna del (från ruta 6-17). Från ytans västra 
del finns även fyndet av en bränd sälfalang, ett obränt ben från öring, 
samt brända och obrända ben från lax. Det finns endast några 
oidentifierade ben från ytans centrala del. Från ytans östra del finns bränt 
och obränt benmaterial från lax, bränt från gädda och obränt från id. Värt 
att nämna här är att en obränd laxkota från ruta d 20 b har 14C-daterats 
(Ua-16356) till medeltid: 800 ± 75 BP. 
 
Jag finner benfynden från några rutor inom det västra området som 
särskilt intressanta. Där sammanfaller koncentrationer av ben med 
koncentrationer av de förhistoriska fynden. Ben från bäver och lax 
påträffades där också på större djup. Jag håller här med Ch. Lindqvist 
som säger (2001:87 f) att de brända benen från Ställverksboplatsens 
djupare skikt skulle kunna vara från förhistorisk tid och t o m stenåldern. 
Om några av dessa ben ska väljas ut för dateringar i framtida forskning 
bör man emellertid på noggranna fyndkontextuella grunder välja ut dessa 
med tanke på de olika källkritiska aspekter som berörs i detta kapitel. 
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3.5.9. Anläggningar och skärvsten/skörbränd sten 
 
Enligt utgrävningsrapporten (Janson 1944) påträffades inga anläggningar 
på lokalen. De enda anläggningar som finns markerade på planritningen 
är den tegelgrop som jag nämnt tidigare i kap 3.5.6. och källargropen som 
omnämndes i kap. 3.4. De kan dock betecknas som recenta. Det är 
möjligt att ett mindre antal fynd hamnat en bit ifrån sitt ursprungliga läge 
i samband med grävningen av dessa gropar, men eftersom groparna inte 
är så stora och eftersom min analys behandlar skillnader och likheter över 
större områden anser jag inte att det utgör något stort källkritiskt problem. 
De omnämns heller inte som något problematiskt i Jansons rapport.  
 
Angående skärvsten på lokalen säger rapportförfattaren följande: 
”Skörbränd eller frostsprängd sten förekom inom större delen av 
området.” (Janson 1944:3). Man kan här tycka att det är något märkligt 
att inga anläggningar framkom vid grävningen. I synnerhet att inga härdar 
eller kokgropar påträffades om skörbränd sten framkom med en större 
spridning. Det kan emellertid bero på att lagren var omrörda av senare 
tiders aktiviteter på platsen (planering, odling m m, se kap. 3.2.). Janson 
säger att: ”…det som regel rörde sig om mer eller mindre omrörda lager. 
Gammal markyta iakttogs mycket ofta, rester av recenta brandlager var 
även mycket vanliga. Någon fyndanhopning till vissa lager kunde 
däremot ej iakttagas.”  eller som han också uttrycker det: ”…, jordlagren 
som regel måste betraktas som kraftigt omrörda. Grävningen inom detta 
område kan därför sägas vara en fyndinsamling i stort.” (1944:3). Att 
lagren ställvis kan ha varit omrörda i vertikalt led pekar även min studie 
av spetsarna där äldre spetsar hittas på samma nivå som de yngre (se kap. 
3.5.1. & tab. 3.3.). På ett foto från grävningstillfället (Janson 1944:bil. 2 
sid. 5 översta fotot nr: A 120:228) syns olika lager i en profil från västra 
delen av undersökningsområdet. I bildtexten står det bl a: ”I skärningen 
syns gamla brandlager.” Det är tyvärr svårt att i efterhand avgöra om 
dessa ”bränder” skulle ha kunnat skapa skärvsten och hur gamla lagren 
kan ha varit. 
 
3.5.10. Källkritik och den på källkritiska grunder föranledda 
utgrävningen 2004 
 
1944, då den första utgrävningen på platsen genomfördes, var 
grävningstekniken begränsad jämfört med idag, kanske särskilt vad gäller 
användandet av laborativa metoder och teknisk utrustning (såsom 
markradar, metalldetektorer e t c.). Kunskaperna om Norrlands förhistoria 
var även långt mindre. Information som vi idag skulle uppmärksamma 
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kan därför ha förbisetts vid grävningen, på samma sätt som vi idag kan 
förbise sådant som man i framtiden kommer att fästa avseende vid. Det är 
således viktigt att ha en källkritisk hållning till äldre data. Ett exempel på 
något som man skulle ha kunnat missa på 1940-talet i Norrland, i 
synnerhet om lämningen varit sönderplöjd, är eventuella förhistoriska 
hydd-/husgrunder. Forsberg nämner exempelvis lokalen Keddek 1160, ett 
basläger inom förfjällsområdet vid Lilla Lule älv, där man vid 
utgrävningen 1961 (enligt foton) nära nog sitter på vallen vid ett 
hyddgolv, utan att något om vallen nämns i rapporten (Forsberg 1985:253 
f, 1988:80 ff). Det kan här även nämnas att det, med sällsynta undantag, 
var först vid 1970-talets mitt som skärvstensvallarna började tolkas som 
husgrunder (Spång 1976:16; Lundberg 1997:4; Loeffler 2005:136 ff). I 
det perspektivet är det emellertid intressant att notera att man i samband 
med utgrävningen av Råinget I 1946 bl a tolkat platsens ”stenflak” som 
golv i bostäder (se kap 4, Råinget I och II). 
 
Det är källkritiskt viktigt att peka på att det var ett stort område som 
skulle grävas ut på en tämligen kort tid, med en stor grupp arbetare som 
inte var skolade i arkeologi och med bara några få arkeologer. I Jansons 
rapport anges (1944:3) som sagts grävningen som en fyndinsamling i 
stort. Felkällor kan därmed finnas. Kanske hittades/tillvaratogs inte allt? 
Man kan exempelvis fråga sig vilket förhållningssätt grävningspersonalen 
intog gentemot ben vid grävningstillfället 1944. Räknades benen ens med 
som ”fynd” eller togs bara ett mindre antal med som exempel eller av 
”misstag”? Frågan kan motiveras av det faktum att benen (den stora 
frånvaron av dem) inte alls nämns i Jansons rapport. De nämns heller inte 
i Jansons artikel från 1945. De få fynden av ben var alltså inget som 
uppmärksammades som någonting märkligt trots att lokalen då tolkades 
som en stor boplats. Värt att notera är också att sållen ibland satte igen 
vid fuktig väderlek (Janson 1944:4). 
 
En annan viktig källkritisk fråga man kan ställa är om hela lokalen 
grävdes ut eller inte. Då bör man börja med att klargöra vad begreppet 
”hela lokalen” omfattar. Det jag här avser är om det sammanhängande 
fyndområdet som kan observeras i spridningsbilderna över fynden 
sträckte sig utanför den stora undersökta ytan och om lokalen grävdes i 
botten. Sammanställer man fynddata från grävningen på 
Ställverksboplatsen ser man att där finns mycket fynd och avslag i ett 
antal rutor i anslutning till ytor som inte grävts ut. Man kan lätt få 
intrycket att man ställvis borde ha grävt ytterliggare någon ruta i 
kanterna. Janson har beskrivit hur fyndförekomsten såg ut under 
grävningen:  
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”Fynden förekom i mindre utsträckning redan i torven, ökade i det 
mörkfärgade mjällagret, där de i allmänhet var som rikligast, i stort sett 
inom nivån ned till 20 cm under markytan. Även i den ljusare mjälan 
framkom fynd, ehuru i mindre utsträckning. Av lagerföljdens utseende 
kunde man däremot ej bedöma fyndförekomsten, utan grävningens djup 
fick helt regleras efter artefakternas förekomst. Fyndförekomsten inom 
Ställverksområdet var ringa eller mycket obetydlig i de östra och västra 
delarna. Man kunde här tydligt iakttaga, hur fynden tunnade ut. Samma 
förhållande återkom inom de rutor, som var belägna närmast tuvmarken, 
och i allmänhet tunnade fynden mycket fort ut och försvann helt, när man 
närmade sig den gräns där leran vidtog i söder.” (Janson 1944:4).  
 
Det är viktigt att komma ihåg att dessa rutor i allmänhet har måtten 2,5 x 
2,5 meter och inte utgör, som brukligt i vanliga fall, kvadratmetersrutor. 
Min bedömning är att personalen i så pass stora rutor sannolikt, på det 
sätt Janson beskriver, kunnat avgöra om fyndmaterialet tunnat ut mot 
kanterna. I öster fanns dessutom åkermarken i vilken man skulle ha 
kunnat uppmärksamma om där funnits större mängder fynd. I söder fanns 
den sluttande, blockrika, ganska sanka och skogbevuxna tuvmarken med 
lerig jord. Det området kan mycket väl ha undvikits att nyttjas i någon 
stor utsträckning genom förhistorien. I väster gick blockmarken och 
trädbeståndet ända fram till strandbrinken. I viss mån kan dock även lite 
mer steniga partier ha nyttjats. Janson säger att: ”Inom V delen av 
området fanns klapper och längst i V var ett område närmast 
strandbrinken, som var fyllt med rullsten. Fynden förekom här över och 
mellan stenarna.” (1944:4). Det är visserligen fullt möjligt att det ställvis 
skulle ha framkommit ytterligare några fynd om fler rutor undersökts ut 
mot kanterna. Exempelvis verkar ett mindre antal rutor i lokalens östra 
del ha ”hoppats över” vid undersökningarna (se Janson 1944:bilaga 7). 
Ett mindre antal fynd påträffades även i provrutor utanför den stora 
undersökta ytan, som redan sagts i fyndgenomgången. Min slutsats blir 
ändå att lokalen, grovt sett, kan anses avgränsad åt öster, söder och 
väster, på det djup som grävningen gjordes.  
 
Avgränsningen norrut är svårare att få grepp om. Janson nämner i sin 
rapport att Ställverksområdet är ”…beläget omedelbart intill den höga 
strandbrinken och omedelbart ovanför flottningsstugan, …” (1944:2). Till 
allra största delen ansluter det undersökta området norrut mot en rasbrant. 
(Från ruta 35 och ett 10-tal rutor österut går en flottarväg parallellt med 
branten.) Rasbranten finns markerad på planritningen i Jansons rapport 
(1944:bilaga 7). Tittar man på fyndspridningen på lokalen ser man att det 
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ställvis även finns både fynd och avslag i rutor i anslutning till rasbranten. 
Man kan därför ställa frågan om någon del av lokalen rasat ut nerför 
strandbrinken och ner mot älven. Janson har inte beskrivit i sin rapport att 
fynden ”tunnade ut” mot norr (mot brinkkanten) på samma sätt som åt de 
andra väderstrecken (jfr ovan). Han har å andra sidan inte heller skrivit att 
han tror/ser att något eroderat ut, eller beskrivit att en större mängd fynd 
framkommit i rasbranten. Jag har varken i fyndlistorna eller i senare 
publikationer av Janson påträffat några uppgifter om att lokalen kan antas 
ha eroderat ut mot norr i någon större omfattning. Tilläggas här kan även 
att det på en avsats (belägen på 78 m ö h) nedanför Ställverksboplatsen 
saknades bosättningsspår (Baudou 1993:247). 
 
Av ovan förda resonemang framgår att lokalen kan ha varit såväl något 
mindre som något större än vad spridningsbilder över fynden från lokalen 
ibland visar. Mindre eftersom fynden kanske inte sträckte sig ända ut till 
kanterna inom rutorna och större om exempelvis lokalen ställvis eroderat 
ut något mot norr eller om några fynd kunnat framkomma i ej undersökta 
rutor i kanterna. Eftersom inga säkra sådana data finns att tillgå kommer 
jag att behandla lokalen utifrån dess observerbara storlek på mina 
planritningar, men med de källkritiska aspekterna i minnet. 
 
Eftersom Ställverksboplatsen bara grävdes ned till ca 40-60 cm djup och 
fynd påträffats ända ner till 2 meters djup på en lokal i närheten 
(boplatsen Raä 158, se kap 4) har frågan om man verkligen grävde 
lokalen ända ner till orörda lager ställts. I syfte att belysa den frågan 
beslöt man inom projektet RANE (Rock Art in Northern Europe) att göra 
en ny undersökning av Ställverksboplatsen. Undersökningen utfördes 
under tiden 24-28/5 2004 av Länsmuseet Västernorrland tillsammans 
med Stiftelsen Nämforsen och Umeå universitet (George 2005a:4).  
 
Vid grävningen kunde det genom några mindre provgropar konstateras att 
Ställverksområdet var kraftigt förstört av ledningsdragningar och 
byggnationer. Bara små ytor var orörda. Efter att man funnit några till 
synes (i sen tid) orörda marklager började man gräva schakt, 1 x 2-3 m 
stora. I schakt 1 (längst i väster) påträffades två avslag, men jordlagren 
visade sig senare vara omrörda och de överlagrade skrot längre ner. Bl a 
stötte man på betongblock på drygt en meters djup. I schakt 2 framkom 
enstaka skärviga stenar och en stenpackning. Några meter därifrån togs 
ett tredje schakt upp där enstaka skärviga stenar och ett avslag 
påträffades. Enstaka skärvstenar framkom där ner till ett djup av ca 1,15 
m. I ett fjärde schakt, beläget i gammal åkermark i öster, påträffades 
varken fynd eller skärviga stenar (George 2005a:4 ff). 
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Jag anser det vara av vikt att diskutera lokalens nuvarande stratigrafi 
utifrån ett källkritiskt perspektiv. Jordmassor som innehåller fynd av 
avslag och som först antogs vara orörda har uppenbarligen flyttats på 
platsen. Schakt 1 innehöll som sagt två avslag som fanns i jordmassor 
som överlagrade skrot. Man undrar varifrån de jordmassorna kommer. 
Företeelsen kan vara begränsad, men det kan även ha skett en mer 
omfattande förflyttning/schaktning av jordmassor på platsen. Man får 
därför vid tolkningen av den nuvarande stratigrafin på lokalen vara 
uppmärksam på att det även kan finnas ytor där lagren består av såväl 
mer eller mindre, i sen tid, orörda lager i botten som möjligen kan 
innehålla fynd, skärvsten och anläggningar och att det däröver kan finnas 
påförda lager som även de är fyndförande. Man måste även räkna med att 
gränser mellan orörda och påförda lager kan vara svåra att se. I sådana 
fall där lagren helt eller delvis består av påförda jordmassor kan 
eventuella fynd ligga mycket djupt idag. Schakt 2 och 3 har emellertid 
bedömts som orörda i sen tid och eftersom skärvsten i schakt 3 
påträffades så djupt anses det troligt att den tidigare undersökningen kan 
ha missat en del av de djupare liggande fynden och där eventuellt 
liggande anläggningar (George 2005a:3). De övre lagren inom schakt 3 
verkar vara av samma karaktär som de som påträffades inom den yta som 
undersöktes 1944, men flera av dem verkar något tjockare (jfr George 
2005a:15 med Janson 1944:3 f & bilaga 8). Schakt 3 ligger strax utanför 
den yta som grävdes 1944. Fynd av ett avslag samt skärvsten där 
indikerar bl a att det finns fynd utanför den tidigare undersökta stora ytan 
men också att de verkar jämförelsevis väldigt få. Det visade även, som 
tidigare antytts, provgroparna under 1944 års utgrävning. Den 
horisontella avgränsning som gjordes av lokalen vid den första 
grävningen kan därmed, av dessa data att döma, i stora drag ha fungerat. 
Det är även värt att notera att stratigrafin i schakt 3 kan vara lokalt 
betingad och inte med någon nödvändighet avspeglar att de fyndförande 
lagren har haft ett sådant djup inom den år 1944 undersökta ytan. Lägger 
man däremot till även källkritiska aspekter såsom den äldre 
undersökningens omfattning i förhållande till den kanske något knappa 
undersökningstiden, anser även jag att det är möjligt att man ställvis kan 
ha missat något enstaka fynd och eventuellt någon anläggning/del av 
anläggning i botten år 1944. Jag ser det emellertid som mindre troligt att 
man missat sammanhängande kulturlager på större djup av den karaktär 
som framkom på Raä 158. Raä 158, som översvämmats flera gånger 
mellan perioderna för dess brukande (se kap 4), är betydligt lägre belägen 
än Ställverksboplatsen. Raä 158 ligger på 75 – 80 m ö h och 
Ställverksboplatsen på 84-86 m ö h. George nämner att eftersom 
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lämningarna vid Raä 158 påträffas på 75-80 m ö h och kan dateras till 
4200 f Kr – historisk tid så kan inte de samtida aktiviteterna vid 
Ställverksboplatsen ha legat direkt vid strandlinjen utan måste ha legat 
några meter över vattennivån (George 2005a:5 f). Jag har tidigare (Käck 
2001:30) angett att lokalen redan vid tidpunkten för den första 
bosättningen kan ha legat upp till ca 5 meter över vattennivån. Om 
dateringarna av nivåerna på Raä 158 stämmer kan det alltså t o m röra sig 
om upp till ca 10 meter. Jag anser det troligt att Ställverksområdet på 
grund av sin högre höjd över vattnet har kunnat undgå att översvämmats i 
de ”katastrofer” (jfr kap 4) som drabbade området där Raä 158 är 
belägen, under tiden för lokalernas nyttjande. Ställverksboplatsen kan 
visserligen sägas ha ett bakläge och en finkornigare jord än Raä 158 (jfr 
George 2005a:9), men under i synnerhet den äldsta tiden kan det ändå ha 
varit att föredra framför risken att råka ut för en stor översvämning. 
 
Jag anser däremot att Ställverksområdet kan ha löpt risk för att tidvis och 
ställvis bli vattensjukt. Det nämns i rapporten att vattnet från det 
blockrika, skogbevuxna området rann ned för sluttningen ut över det 
plana området (Janson 1944:2). Viss ledning till hur vattnet kan ha runnit 
på platsen kan man få av de diken som markerats på grävningsplanen vid 
1944 års grävning. Där ser man att det finns ett litet (ca halvmeterbrett) 
dike som utgår från den skogbevuxna, delvis sanka tuvmarken i söder och 
som sträcker sig norrut över den utgrävda ytan och till sist mynnar vid 
rasbranten vid ruta 23. Två ytterligare diken utgår från den skogbevuxna 
sankmarken i söder. Ett litet som löper norrut över den grävda ytan och 
mynnar ut vid rasbranten vid ruta 31. Ett stort (ca 1,5 m brett) dike löper i 
östlig riktning bakom den utgrävda ytan, viker av norrut mot rasbranten 
och mynnar ut mellan ruta 45 och 47. Den största utdikningen är således 
utförd i lokalens östra del. Min tolkning är att de lägre belägna partierna 
på ställverksområdet i större utsträckning än de högre belägna har löpt 
risk för att tidvis bli vattensjuka. Det är således sannolikt att det i 
synnerhet varit den östra delen av lokalen som legat i riskzonen för att, 
tidvis, bli vattensjuk. Vid tillfällen när den lägre belägna östliga delen av 
lokalen har varit fuktig kan sålunda fortfarande lokalens högre belägna 
västliga del ha varit jämförelsevis torr. Samma förhållande gäller 
naturligtvis även i allra högsta grad den tid under förhistorien när 
havsnivån låg strax under lokalens nivå.  
 
Jag vill här även framhålla att Nämforsenområdet har sett olika ut under 
olika tider. Det finns många bakomliggande faktorer som inverkat till det, 
men en viktig faktor är landhöjningen. Vid tiden då havet stod 90 m över 
dagens nivå låg hela ställverksområdet och hela det landområde där 
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sedermera hällristningarna skulle komma att huggas ut under vatten. Då 
fanns heller inte den stora forsen. När ställverksområdets första del (den 
västra delen) dök upp ur havet hade även forsen börjat att utbildas, men 
fallhöjden var då inte så stor. Forsens storlek och fallhöjd ökade 
successivt allt eftersom tiden gick och landhöjningen fortskred och 
blottlade än mer land. När havet stod ungefär 73 m över dagens nivå hade 
hela forsen utbildats och hela området som idag har ristningar låg ovan 
vattenytan (se Baudou 1993:250 ff). 
 
Goldhahn har framfört synpunkten att forsen borde ha fört ett herrans liv 
på Ställverksboplatsen. Han säger att ljudnivån där överskridit 100 
decibel vilket har dränkt varje tillstymmelse till konversation. Goldhahn 
menar därför att lokalen knappast har lämpat sig för en 
”sommarcamping”. Han bygger det resonemanget på en studie av 
ljudnivån vid Laxforsen, Öreälvens södra strand, och på uppgiften att 
Nämforsen varit tre till fyra gånger större än den (Goldhahn 2002). 
Goldhahn beskriver att ljudnivån varierade ganska stort vid Laxforsen 
beroende på var man befann sig längs stranden. 10 meter ovanför 
Laxforsens fall var ljudnivån på 65 decibel och det gick att föra ett samtal 
där utan hinder. I forsens öga uppgick ljudet stundtals till 110 decibel. 
Invid forsens fall kunde man endast kommunicera med hjälp av gester 
och teckenspråk, medan ljudnivåerna nedanför forsen droppade av 
vartefter. För att uppnå de låga ljudnivåerna som uppmättes 10 m ovanför 
fallet var man tvungen att gå flera hundra meter nedströms (2002:72). 
Han menar vidare att en av anledningarna till att hällkonst förlades till 
högt ljudande forsar kan ha varit att man velat uppnå audiovisuella 
hallucinationer (2002:80).  
 
Höga ljudnivåer kan förvisso sättas i samband med hällristningarnas 
placering. Jag är däremot mer skeptisk till att ljudnivån på Ställverks-
boplatsen skulle ha varit så hög som han menar. Jag tycker snarast att det 
verkar som om man med boplatsens placering har försökt att komma 
undan det värsta dånet och farorna med fallet och forsen. Dels är lokalen 
belägen hundratals meter ifrån det (f d) största fallet och dels ligger den 
högt ovanför vattenytan. Under den första tiden Ställverksområdet 
beboddes/användes kan visserligen dess höjd över vattenytan ha varit 
betydligt lägre, men det har i så fall kompenserats av att fallet då, 
följaktligen, också varit mindre. Storleken på forsen och därmed även 
ljudnivån från den kan dessutom, som även Goldhahn har uttryckt, ha 
varierat kraftigt under exempelvis olika årstider och år. Det är även 
viktigt att komma ihåg att ljudets styrka på lokalen även varit påverkat av 
andra faktorer som exempelvis graden av vegetation på platsen, 
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vindstyrkan och vindriktningen. Tilläggas kan även att jag inte hittat 
några uppgifter på att det i senare tid, exempelvis under grävningen 1944, 
skulle ha varit omöjligt att konversera inom ställverksområdet. Jag anser 
det därför sannolikt att ljudnivån på lokalen mycket väl kan ha legat inom 
gränsen för vad som varit rimligt för lokaliseringen av, exempelvis, ett 
basläger. Man kan kanske tycka att det varit på sin plats här med 
mätningar av ljudnivån under olika årstider vid Ställverksboplatsen. 
Sådana mätningar skulle emellertid bara kunna tillskrivas ett mycket 
begränsat tolkningsvärde då Ställverksboplatsen/Nämforsen på många 
sätt ser annorlunda ut nu än under förhistorien. Jag kan i vart fall inte 
motivera en sådan undersökning inom ramen för föreliggande studie. 
 
3.5.11. Viktigare slutsatser, uppsummering 
 
Vid genomgången av fyndmaterialet från Ställverksboplatsen har en del 
föremålstyper gått att datera till arkeologiska tidsperioder. Flera 
föremålstyper har påvisats koncentrera sig till olika områden inom den 
utgrävda ytan. Vid genomgången har, sucessivt, tre områden 
utkristalliserat sig vilka, sammantaget, uppvisar en egenartad fyndbild. 
Särskilt tydliga skillnader i de olika föremålstypernas utbredning märks 
mellan boplatsens västra, östra respektive centrala delar. Det kan därför 
fastslås att det finns en horisontell stratigrafi på Ställverksboplatsen. Den 
horisontella stratigrafin kan användas när boplatsens funktion i de 
förhistoriska samhällena ska tolkas. Den vertikala stratigrafin verkar 
däremot, i vart fall ställvis, ha varit omrörd. Även om ytterligare några 
fynd skulle ha kunnat framkomma om fler rutor undersökts i kanterna och 
om man grävt djupare anser jag att lokalen, grovt sett, kan anses 
avgränsad åt öster, söder, väster och på djupet. Jag har heller inte funnit 
några belägg för att lokalen eroderat ut mot norr i någon större 
omfattning. 
 
Ställverksområdet verkar inte ha drabbats av översvämningskatastrofer 
under tiden för lokalens nyttjande. Exempelvis verkar Ställverksområdet 
ha klarat sig undan de katastrofer som drabbat området där Raä 158 är 
belägen. Däremot verkar det ha löpt risk för att ställvis och tidvis bli 
vattensjukt. Det har sannolikt i synnerhet gällt områdets lägre belägna 
delar. Jag anser även att ljudnivån på lokalen, ställvis och tidvis, kan ha 
legat inom gränsen för vad som varit rimligt för lokaliseringen av, 
exempelvis, ett basläger. 
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3.6. Inledande tolkning av lokalen 
 
Jag kommer nedan att diskutera fynddata från de olika områdena i ett 
försök till tolkning av lokalens fyndinnehåll, huvudsakliga utbredning 
och funktion under olika tider. Den tolkningen ska ligga till grund för en, 
i det kommande fjärde kapitlet, fördjupad tolkning av lokalens funktion 
under olika tider i en kontext med andra lokaler. Jag kommer främst att 
diskutera de fynd som sannolikt kan dateras till tiden före Kr f. Min 
tolkning om det totala föremålsbeståndet under en viss tidsperiod bygger 
dels på hypotesen att, generellt sett, ett odaterat material som 
koncentrerar sig till samma område som det som kan dateras sannolikt 
tillhör samma tidsperiod. Vidare bygger det på mina erfarenheter om hur 
material från olika tider är sammansatta. Om daterbara fynd från flera 
perioder påträffas inom samma område gör jag en kontextuellt baserad 
tolkning av till vilka perioder det odaterade materialet i samma område 
kan tänkas höra till. 
 
3.6.1. Tolkning av lokalens västra, östra och centrala delar 
 
Lokalens västra del utmärks av ett äldre och varierat fyndmaterial. De 
allra flesta fynden på Ställverksboplatsen som kan dateras till tiden 
tidigneolitikum – mellanneolitikum framkom inom ett ca 40 m långt och 
ca 5 – 10 m brett område mellan ruta 5 och ruta 20 motsvarande Område 
A i fig. 3.22. Ett mindre antal fynd framkom i rutorna 1-4 samt 21-28. 
Endast några enstaka fynd med en sannolik sådan datering påträffades 
utanför dessa områden.  
 

 
 
Fig. 3.22. Områden på Ställverksboplatsen särkilt rika på fynd från olika 
tider; Område A: tidigneolitikum - mellanneolitikum, Område B: 
senneolitikum - bronsålder/järnålder, Område C: bronsålder – 
förromersk järnålder. 
 
Utsträckningen av lokalen under den här tiden, 40 – 70 meter x 5 - 10 
meter, är enligt min mening inte anmärkningsvärt stor i jämförelse med 
andra lokaler av stenålderskaraktär i Norrland. När det gäller mått på 
utgrävda lokaler har jag inte påträffat någon större sammanställning för 
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Norrländskt material, men Baudou anger exempelvis att en normal 
boplats ”…kan ha haft tre – fem hyddor på en sträcka av 30 – 50 m.” 
(Baudou 1992a:21 f). Flera sammanställningar av inventeringsdata finns 
emellertid och de kan i vart fall ge en inblick i storleksförhållandena. Jag 
har själv gjort en studie av inventeringsdata från boplatser i området längs 
Skellefte älv och Malån där 165 boplatser kunde analyseras med 
avseende på längduppgifter. Lokalernas längd varierade där mellan 3 och 
600 m. Medianvärdet var 40 meter. 8% hade en angiven längd av 1-10 m,  
37% 11-30 m, 24% 31-50 m, 19% 51-100 m, 6% 101-200 och 6% över 
200 m. 69% av boplatserna inom området var alltså 50 m eller kortare, 
31% 51 m eller längre (Käck 1993:11, 54 ff, 82). I en annan studie från 
Vindelälvens vattensystem i Sorseletrakten där 135 inventerade lokaler 
analyserats med hänsyn till deras längd var 53% 50 m eller kortare och 
47% 51 m eller längre. Medianvärdet var ca 45 m (Löthman 1978:108). I 
en jämförelse med Lundforslokalerna så är storleken på denna del av 
Ställverksboplatsen närmast i samma klass som en enda av dem (jfr 
Broadbent 1979:9 ff). 
 
Det finns emellertid ett rikt fyndmaterial från denna del av boplatsen. 
Med utgångspunkt i det totala fyndmaterialet som framkom inom 
lokalens västra del bedömer jag att det fyndmaterial som skulle kunna 
härröra från tidigneolitikum - mellanneolitikum kan bestå av; ett 70-tal 
slipade spetsar/fragment av dito (inklusive några förarbeten), ett par 
hundra skrapor av främst råmaterialen ”kvarts”, ”kvartsit”, M och K, 9 
skifferknivar/fragment av dito, 5 mejslar, 25 brynen, 70 skifferfragment, 
5 hängen, möjligen keramik, rödockra, ett 20-tal retuscherade avslag, upp 
emot tiotusentals avslag och restprodukter av olika råmaterial, bl a av 
både grå och röd skiffer (H respektive J), benmaterial samt eventuellt 
skörbränd sten. Uppräkningen här ligger nära vad som sannolikt 
maximalt kan tillhöra den perioden. Jag vill här betona att även ett yngre 
material finns representerat inom det västra området, bl a i form av slagna 
spetsar och att bl a ett större antal avslag och skrapor eventuellt kan 
tillhöra den tidens användande av ytan. 
 
Uppräkningen av fynden möjliggör en jämförelse med fynden från 
skärvstensvallarna som Lundberg analyserat i sin avhandling och som, i 
vart fall generellt sett, kan vara samtida. Hon har i en tabell (Lundberg 
1997:111, fig 5:16) summerat antalet fynd av olika typer från 13 av de 
undersökta skärvstensvallarna. Tittar man närmare på de fyra vallar som 
totalundersökts ser man att antalet fynd/fragment av fynd av varje typ i 
vissa fall varierar kraftigt mellan lokalerna. Medan antalet skrapor var 
ungefär samstämmigt 300 - 400 st., varierar antalet skifferspetsar mellan 
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1 och 32, antalet skifferknivar mellan 0 och 14, klubbor mellan 0 och 2, 
hängen mellan 0 och 2, mejslar mellan 0 och 11 och benvikten mellan ca 
4 och 34 kg. Fyndmängden från Ställverksboplatsens västra del ter sig 
inte extremt stor i ett generellt och jämförande perspektiv av dessa 
fyndkategorier. Antalet slipade spetsar och förarbeten/fragment av dito är 
dock anmärkningsvärt högre. En bidragande orsak är att Lundberg inte 
räknat in alla lösfynd i tabellen. Vid en av de fyra undersökta 
skärvstensvallarna (Lesjön, Raä 26 Bodum sn, Ångermanland) där 26 
skifferspetsar påträffades vid undersökningen hade dessutom en mängd 
lösfynd dessförinnan tillvaratagits, bl a ytterligare 30 spetsar (av olika 
typer) och 85 skrapor (enligt tabellen 343 vid undersökningen) (se 
Lundberg 1997:35). Nämnas bör även att det vid samma sjö ligger 
ytterligare en lokal med en möjlig hyddgrund (Raä 16, Bodum sn, 
Ångermanland) som också undersökts, varvid bl a nära 600 skrapor, 45 
skifferspetsar samt skifferdolkar, grönstensyxor, brynen, slipstenar och 
sänkestenar m m framkom (Baudou 1977:90 tabell 5; Lundberg 1997:82). 
Det är även möjligt att den förhållandevis stora mängden slipade spetsar 
vid Ställverksboplatsen kan höra samman med tillverkning av dito. 
Samtliga fyra förarbeten till slipade spetsar framkom i den västra delen av 
lokalen. Tyvärr har, som tidigare sagts, inget av dessa förarbeten (på 
denna analysnivå) gått att fastställa vilken spetstyp de var ämnande att 
formas till (se kap. 3.5.1.). Inom lokalens västra del påträffades även 
några hundra avslag av röd skiffer och grå skiffer samt ca 70 
skifferfragment. Sammantaget kan det tolkas som att tillverkning av 
slipade spetsar ägt rum under denna tid, vilket även föreslagits i tidigare 
forskning (Baudou 1977:73). Tillverkningen av sådana (och i synnerhet 
en eventuell tillverkning av knivar, jfr Goldhahn 2002:84) kan emellertid 
att döma av antalet avslag, förarbeten och fragment knappast ha varit av 
någon enorm omfattning.  
 
Det kan finnas flera orsaker till varför spetsar påträffas i fragment på en 
lokal, förutom att de bara gått sönder vid vardaglig hantering på själva 
boplatsen och därför kasserats. Exempelvis kan spetsar även gå sönder 
vid tillverkningen under olika stadier av tillslagningen och därför finnas i 
form av fragment på tillverkningsplatser och basläger. Spetsar tenderar 
även att gå sönder när de kommer i kontakt med bytesdjur. Det kan 
innebära att de spetsdelar som följer med i bytesdjuren till de platser där 
djuren styckas, bereds eller konsumeras är uddfragment eller möjligen 
udd- och mittfragment. De hamnar då på exempelvis slaktplatser eller 
basläger. Spetsar/fragment av dito kan även tänkas ”färdas i/följa med” 
skadeskjutna djur, en källkritisk aspekt att hålla i minnet. Basfragmenten 
kan sitta kvar i skaften och tas då, om skaften kan återanvändas, sannolikt 
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till en plats där nya spetsar sätts in i dem istället, d v s exempelvis en 
tillverkningsplats eller ett basläger (Forsberg 1985:95). Det kan få till 
följd att fler basfragment än andra spetsfragment påträffas på 
tillverkningsplatser/-ytor. Där kan då även finnas basfragment som helt 
avviker från det övriga fyndmaterialet på platsen (exempelvis i 
råmaterialet). Ett exempel på en tillverkningsplats där sådant kan 
observeras utgörs av lokal N 99:1, vid Ol-Ersaselet, Malån (Käck 
1995:25 f). 
 
Som tidigare påpekats (kap. 3.5.1.) så gäller det att ha en källkritisk 
hållning vid studier av fragment. Spetsfragment av skiffer kan vara svåra 
att skilja ut från andra fragment av exempelvis knivar, hängen, brynen 
och andra tunna slipade föremål. Det kan även vara svårt att skilja ut om 
fragmenten härrör från färdiga föremål eller från förarbeten. På denna 
västliga del av Ställverksboplatsen har emellertid såväl förarbeten till 
spetsar av skiffer, hela spetsar, och i synnerhet udd-, mitt- och 
basfragment av dito påträffats i en sådan omfattning att även om ett 
mindre antal fragment skulle vara felklassificerade så skulle helhetsbilden 
bestå. Enligt min mening visar helhetsbilden av spetsfynden på en 
variation i människornas aktiviteter på lokalen under denna tid.  
 
Även antalet påträffade hängen är något högre på denna del av 
Ställverksboplatsen än vid de jämförda skärvstensvallarna. Man skulle 
intressant nog kunna tänka sig att även hängen tillverkats på platsen. 
Tyvärr är, som tidigare sagts vid materialgenomgången, uppgifterna från 
NTB’s genomgång osäkra när det gäller hängena. En ny genomgång av 
materialet med inriktning mot sådana frågor vore av intresse.  
 
Det finns även några kategorier fynd som utmärker sig i en jämförelse 
med andra lokaler på ett omvänt sätt, att där finns få fynd. Detta gäller bl 
a benmaterialet. Benfynden från Ställverksboplatsen är få, i synnerhet om 
man väger in storleken på lokalen och den undersökta ytan. I tidigare 
studier nämns även att det är märkligt att älgben saknas på lokalen (ex. 
Baudou 1977:75, 78). Dessa omständigheter kan emellertid, som berörts i 
kap. 3.5.8. ovan, bero på bevaringsförhållandena, eller möjligen att benen 
deponerats/lämnats kvar på en annan plats och/eller att ekonomin varit 
mer inriktad mot andra, exempelvis marina, resurser. Till detta kan även 
läggas källkritiska aspekter på själva utförandet av grävningen 1944, 
såsom diskuterades i kap. 3.5.10 ovan. Värt att lägga märke till är att det 
finns ett förhållandevis stort antal uddfragment av slipade spetsar på 
lokalen (bl a på denna del av lokalen) vilket kan tyda på att större 
byten/kött forslats till platsen. Vilka djur det då kan ha rört sig om är 
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emellertid svårt att säga. Inom denna del av lokalen påträffades bl a 
bäverben, men de identifierade benens kronologiska ställning är mycket 
svår att bedöma utan dateringar. Värt att notera är i a f att flera källor 
talar om vintern, senvintern och våren som de främsta årstiderna för 
bäverjakt (Ekman [1910] 1983:214-220; Tegengren 1952:120; se 
Lundberg 1997:136). Det är även så att inga anläggningar påträffades vid 
grävningen. Det kan dock, som också tidigare sagts, bero på källkritiska 
aspekter, eftersom skärvsten framkommit vid grävningarna på platsen. 
 
Den stora variationen i föremålsbeståndet, den petrografiska variations-
bredden och lokalens storlek gör att den, för detta område under tiden 
tidigneolitikum – mellanneolitikum, enligt min mening passar bäst in i 
beskrivningen av ett basläger. Av fynden att döma kan flera aktiviteter 
som hör samman med bosättning på ett basläger ha företagits, inklusive 
tillverkning av föremål. Under denna tid kan platsen ha haft flera fördelar 
i jämförelse med andra markytor vid Nämforsen. Platsen var belägen en 
bit ifrån det största fallet, jämförelsevis högt ovan vattenytan och inom 
ett, lokalt sett, torrare läge. 
 
Av fynden och lokalens utbredning och läge att döma anser jag det troligt 
att den fungerat som ett basläger för en mindre grupp människor under en 
längre tid. 
 
Lokalens östra del utmärks av ett varierat, jämförelsevis yngre material, 
medan det äldre (tidig- och mellanneolitiska) materialet nästan helt 
saknas. Enstaka fynd vittnar om att ytan kan ha nyttjats i liten omfattning 
även under tidigare perioder. En skifferkniv med en sannolik datering till 
tidigneolitisk tid har bl a framkommit där liksom (ett fragment av) en 
möjlig mellanneolitisk spets av gropkeramisk typ.  
 
Den mest fyndrika ytan, där flera olika fyndtyper som vanligen dateras 
till senneolitikum – bronsålder/järnålder påträffades, utgörs av ett ca 25 x 
20 m stort område mellan rutorna 34-42 (fig. 3.22. Område B). 
Fyndmaterialet från den tiden kan, inom lokalens östra del, bestå av; ett 
30-tal slipade skifferspetsar/fragment av dito, upp emot 100-talet 
hela/fragment av slagna spetsar/förarbeten till dito, ett par hundra skrapor 
av främst råmaterialen ”kvartsit”, ”kvarts”, M och K, en del av en 
skafthålsyxa, en Kiukaisyxa, ett par spetsar av sydskandinavisk typ i 
flinta, ett 20-tal brynen, ca 100 skifferfragment, keramik, råasbest, 6 st 
plattformkärnor, ett 50-tal retuscherade avslag, 10 000-tals avslag och 
restprodukter av olika råmaterial bl a av både grå och röd skiffer (H 
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respektive J) och sandsten, samt eventuellt benmaterial och skörbränd 
sten.  
 
Storleken på den mest fyndrika ytan, Område B, är ungefär densamma 
som för Område A, så gruppen som nyttjat den kan ha varit av samma 
storlek. Även om fyndmaterialet fortfarande kan sägas vara varierat, 
liksom petrografin, finns det skillnader gentemot materialet inom Område 
A. Skillnader som inte enbart kan förklaras utifrån att olika föremålstyper 
varit olika vanliga under olika tidsperioder. Antalet skifferspetsar / 
fragment av dito är märkbart färre än inom Område A och medan udd- 
och mittfragmenten av skiffer fortfarande är jämförelsevis många är 
antalet basfragment i anslutning till Område B jämförelsevis lågt. Att 
basfragmenten är så få kan innebära att en eventuell tillverkning av 
skifferspetsar varit mindre under denna tid. Men det kan även innebära att 
området bara fungerat som basläger under en kortare tid medan denna del 
av lokalen nyttjades och skifferspetsarna var i bruk.  
 
Det lilla inslaget av sydskandinaviska typer i föremålsbeståndet är särskilt 
intressant. Samtliga föremål som, enligt min genomgång ovan, kan 
räknas in i denna grupp påträffades inom Område B. Kronologiskt kan de 
dateras till tiden senneolitikum – bronsålder (spetsarna i flinta) respektive 
2000 – 1500 f Kr (fragmentet av skafthålsyxan). Det finns således ett 
rumsligt samband mellan de föremålen och det övriga ”nordliga” 
fyndmaterialet med, grovt sett, samma datering. Det kan här tilläggas att 
även (fragmentet av) den möjliga gropkeramiska spetsen från 
mellanneolitikum 3200 – 2300 f Kr påträffades inom Område B. 
 
Vid Nämforsen finns även hällristningar av både nord- och 
sydskandinaviska typer. De sydskandinaviska hällristningstyperna 
(fotsulor, några skepp och eventuellt (jfr Ramqvist 1992) hjulkors) brukar 
dateras till bronsålder (ibland preciserat till äldre bronsålder) och de 
ligger överst i överskärningsstratigrafierna som har upprättats i tidigare 
forskning (Baudou 1993:257; Forsberg 1993:228). Man frågar sig i 
vilken mån det kan finnas något samband mellan de sydskandinaviska 
fynden och ristningarna. Det är möjligt att de är samtida och att de 
personer som använt dessa föremål på lokalen även varit de som gjort 
ristningarna. En fråga som kan ställas är om de exempelvis varit 
sydskandinaver på resa eller om de tillhört en mer lokal befolkning som 
anammat en sydskandinavisk ideologisk tradition. Frågor av den typen 
kan dock inte besvaras på denna analysnivå. Ställverksboplatsens 
kontext, där hällristningarna givetvis ingår, kommer att behandlas vidare i 
kap. 4. 
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Lokalens centrala del karaktäriseras av ett tämligen enhetligt yngre 
material. Vanliga fynd i lokalens centrala del (det mest fyndtäta området 
är markerat som område C i fig. 3.22) är; hela/delar av slagna 
spetsar/förarbeten till dito, avslag samt rundkärnor. Ett utmärkande drag 
för denna del av den utgrävda ytan är även att flera av de i väster och 
öster förekommande fyndtyperna endast finns sparsamt företrädda eller 
saknas helt. Ett tydligt exempel på det utgörs av avslag och rest av den 
röda skiffern (J). Den finns i viss mängd inom såväl det särskilt fyndrika 
områdena i både väst och öst, men endast i mycket liten mängd inom det 
centrala fyndrika området. Skillnaden mot den grå skiffern (H) är tydlig 
(jfr fig. 3.20 & 3.21). Fynden i lokalens centrala del kan bl a sägas 
indikera tillverkning av slagna spetsar. De allra flesta av dessa dateras 
sannolikt till tiden 1800 f Kr – Kr f (se kap. 3.5.1.). Tillverkningen verkar 
utifrån spridningen av de slagna spetsarna, B7c-avslagen m m ha 
förekommit inom större delen av den utgrävda ytan, men den verkar ändå 
koncentrerad till några områden, i synnerhet till lokalens centrala del. 
Denna del av lokalen verkar av planritningen i Jansons rapport att döma 
ställvis ha bestått av stenig mark. Ett ca 2,5 m brett stråk av klappersten 
som sträcker sig mellan ruta c 28 och f 32 finns där inritat på 
planritningen (1944:bilaga 7). Kanske har tillverkningen av föremål 
koncentrerats till den ytan p g a att den redan var oanvändbar till andra 
aktiviteter och bosättning. Det är även möjligt att det bland 
klapperstenarna fanns användbart råmaterial för tillverkning. Ett 
råmaterialblock i kvartsit påträffades exempelvis på lokal Raä 158 (se 
kap 4), så råmaterial till slagna spetsar kan ha funnits vid eller i närheten 
av Nämforsen, kanske i form av block och stenar som istransporterats dit 
under istiden. 
 
Den allra största mängden fynd och avslag på Ställverksboplatsen härrör 
från tiden 1800 f Kr – Kr f och de har alltså en koncentration till lokalens 
centrala del. Baudou skriver (1977:75): ”Den mest omfattande 
bosättningen tycks falla inom bronsåldern. Detta kan tolkas på flera sätt. 
En förhållandevis stor mängd människor kan ha bott där under en kortare 
tid eller också kan en mindre grupp ha utnyttjat boplatsen under en stor 
del av bronsåldern. Men den stora fynd- och avslagsmängden från 
bronsåldern kan också bero på, att man just här koncentrerat 
tillverkningen av spetsar, som sedan använts över jägargruppernas hela 
område. Tillverkningen har då inte varit jämnt spridd över alla de 
boplatser, som ingått i bronsåldersjägarnas jaktrevir.” Det är möjligt att 
en bosättning har funnits i lokalens östra del även under inledningen av 
denna period, att döma av dateringen av några föremål där. Jag ser det 
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dock som troligt att en mindre grupp människor huvudsakligen har nyttjat 
lokalen som en tillverkningsplats under tiden 1800 f Kr – Kr f och att den 
tillverkningen, som visserligen är spridd över större delen av ytan, har 
haft en koncentration till lokalens centrala del. 
 
3.6.2. Arne B Johansens bosättningskronologiska studie   
 
En studie av intresse för mina frågeställningar utfördes inom NTB-
projektet under tiden 10 – 21 mars 1970 av Arne B Johansen. Johansens 
arbete finns beskrivet i en opublicerad rapport (Johansen manus). Hans 
problemformulering utgick från frågan om det stora boplatsmaterialet 
från Ställverksboplatsen kan betraktas som spår efter en långvarig eller en 
mer tidsavgränsad bosättning. Som metod för att besvara den frågan 
använde han en statistisk metod för kronologisk ordning som han tidigare 
nyttjat på arkeologiskt material från Syd-Norges centrala fjälltrakter. 
Materialet som valdes ut för den kronologiska analysen bestod av avslag 
av den mest typiskt förekommande råmaterialvarianten, en gråvit eller 
grönaktig kvartsitisk typ med relativt finkornig struktur. För att begränsa 
arbetet valdes analysområden ut för var 10:e meter längs älvbrinken. 
Inom varje område gick han så igenom avslagen från två grävningslager 
och mätte deras relativa tjocklek så långt tiden räckte. Grävningsrutor och 
lager slogs sedan ihop så att fyra avgränsade analysområden/enheter 
bildades. Dessa enheter kallades enhet 10, 20, 30 och 40 efter de 
ungefärliga områden de motsvarade efter grävningsplanens rutnumrering. 
De fyra enheterna ordnades sedan på ett sådant sätt att de som hade minst 
inbördes olikhet i fråga om avslagens relativa tjocklek stod närmast 
varandra. Johansen antog (redan 1970 alltså) att avslagens relativa 
tjocklek var kronologiskt betingad och att den ordning som enheterna 
bildade visade på bosättningens horisontalförflyttning inom den tid som 
kvartsitavslag producerades på Ställverksområdet. Han gjorde tolkningen 
att bosättningen under sin tidigaste fas hade sin tyngdpunkt vid 10 och 
därefter gradvis förflyttade sig längs älvbrinken innan den under slutfasen 
hade sitt centrum vid 40, alternativt att bosättningen kan ha förflyttat sig 
motsatt väg. För att få svar på hur det förhöll sig i den frågan delade han 
upp de fyra enheterna i olika grävningslager igen. Han kom då fram till 
att alla fyra enheter med undantag av enhet 30 hade störst andel tunna 
avslag i det översta lagret. Han sa även att; ”…de yngste 
bosetningssporene generelt er kjennetegnet ved større andel tynne avslag 
enn tilfellet er ved de eldre faser”. Det betydde, menade han, att enhet 10 
var yngst och enhet 40 äldst. Den avslagsproducerande bosättningen 
skulle då ha börjat längst ned på boplatsområdet (vid 40) och sedan 
gradvis förflyttat sig upp mot forsen allt eftersom tiden gick för att vid 
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slutet av ”kvartsitperioden” ligga längst uppe (vid 10). Utifrån skillnader 
mellan enheterna antog han som en försiktig arbetshypotes att 
tidsutsträckningen av denna bosättning var minst 1000 år (Johansen 
manus). 
 
Johansen anför på flera ställen i rapporten en rad källkritiska aspekter på 
sin egen analys; bl a att han bara tar hänsyn till avslagen och inte 
föremålen på lokalen och att han bara provat 10 av 40 000 
ordningsalternativ. Trots de aspekterna och trots att jag inte till fullo har 
begripit hela den statistiska metod som han nyttjat finner jag hans resultat 
intressanta att diskutera. 
 
Det första intressanta är att han redan 1970 ansåg att det på Ställverks-
boplatsen funnits en horisontell stratigrafi. Studien publicerades 
emellertid inte som planerat och den har därför tyvärr förblivit obekant 
för många. En annan sak är att han pekar ut att alla enheter utom enhet 30 
har störst andel tunna avslag i översta lagret. Enhet 30 motsvarar i min 
analys ”det centrala området” d v s det område dit tillverkningen av 
slagna spetsar är koncentrerad och som togs i mer intensivt bruk först 
under den period då spetsarna framställdes. Där finns sålunda en mycket 
stor koncentration avslag, många av dem av den tunna B7c-typen. I det 
perspektivet ter sig Johansens resultat fullt möjligt. Intressant är även att 
Johansen anser att bosättningen generellt sett successivt förflyttat sig från 
öst (ruta 40) till väst (ruta 10) under den kvartsitbrukande perioden. 
Frågan är då vilken tid det motsvarar på denna lokal? 
 
Det är visserligen möjligt att kvartsit användes på lokalen redan vid tiden 
för den första bosättningen ca 4000 f Kr, även om användandet av 
kvartsit, generellt sett, dominerar efter 2500 f Kr (jfr kap 3.5.2.). Men 
med tanke på att en stor mängd av avslagen är av B7c-typ, anser jag det 
troligt att en stor del av kvartsitavslagen på lokalen härrör från den tid när 
de slagna spetsarna framställdes, d v s tiden ca 1800 f Kr – Kr f. Man 
ställer sig då frågan om Johansens studie även kan ha uppfattat skillnader 
i avslagens relativa tjocklek inom perioden 1800 f Kr – Kr f? Är det så att 
själva flathuggningstekniken förfinas över tid och avslagen blir tunnare 
och tunnare, eller avspeglar Johansens studie skillnader i olika tekniker 
under en längre tid, låt säga från tiden ca 2500 f Kr – Kr f? Klart är i alla 
fall att om Johansen skulle hålla med mig om att ”den kvartsitbrukande 
tiden” på lokalen motsvaras av tiden efter 2500 f Kr och särskilt tiden 
1800 f Kr – Kr f, så skulle vi komma fram till liknande slutsatser, d v s att 
lokalen (aktiviteterna) i början av perioden 2500 f Kr – Kr f 
huvudsakligen varit förlagd till lokalens östra och centrala delar. 
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Lokalens västra del kan då, på det sätt som han beskriver, ha brukats i 
synnerhet under tidens senare delar. Johansens tusenårshypotes ter sig 
enligt min mening heller inte alldeles orimlig. Lokalen kan ha använts 
som en tillverkningsplats av en mindre grupp människor under en lång tid 
och det kan vara anledningen till att det där finns en så stor mängd 
spetsar, avslag och förarbeten m m.  
 
3.6.3. Summering och diskussion  
 
Jag ska nu försöka föra en något fördjupad diskussion om lokalens 
funktion under olika tider i en mer kronologisk ordning. 
 
Den första etableringen på Ställverksboplatsen verkar ha skett under 
tidigneolitisk tid. Vid den tiden låg Nämforsen längst in i en lång havsvik 
som sträckte sig ca 6 mil in från den dåtida yttre kusten. 
 
Under tiden tidigneolitikum – mellanneolitikum nyttjades huvudsakligen 
ett område som schematiskt markerats som Område I i fig. 3.23. Utifrån 
fyndtyperna, fyndsammansättningen, fyndmängden och ytans storlek 
anser jag det troligt att Område I fungerat som ett basläger för ett mindre 
antal människor under en längre tid. Med ett mindre antal människor 
menar jag här en grupp som understeg 50 individer, men sannolikt var 
antalet människor i gruppen betydligt färre än 50. Människorna som 
nyttjade området hade valt ut ett plant och, lokalt sett, torrare läge för sin 
boplats, sannolikt på vad som kunde anses vara en betryggande nivå över 
vattenytan. Fynden från denna bosättningsfas koncentrerar sig ganska väl 
till området över 85 m ö h. Det beror förmodligen på att området under 
denna nivå låg i riskzonen för att tidvis bli vattensjukt. Boplatsen låg 
även en bra bit ifrån det stora fallet, vilket kanske ännu inte var fullt 
utbildat. Det är möjligt att det berodde på att man ville komma undan det 
värsta dånet och fukten från fallet. Läget på södra älvstranden kan 
visserligen ses som något av ett bakläge, men risken för översvämningar 
där har å andra sidan sannolikt varit låg i jämförelse med, exempelvis, 
den östra stranden där Raä 158 är belägen. Det är även möjligt att 
vegetationen på just denna del av platsen vid den tidpunkten varit 
sparsam och ändå möjliggjort en viss solexponering. Tittar man dessutom 
på topografin över den norra stranden ser man att den till stor del har en 
alltför hög strandbrink för att ha varit lämplig för bosättning under den 
tiden. 
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Fig. 3.23. Schematisering av olika områden/faser på Ställverksboplatsen. 
 
Av mängden fynd att döma nyttjades Område I under en ganska lång tid. 
Att området är så pass begränsat kan även antyda, enligt min mening, att 
nyttjandet skett utan något längre avbrott. Eventuella avbrott i nyttjandet 
verkar inte ha varit längre än att man hittat igen och nyttjat samma 
område. Den ”kontinuiteten” kan dock anses bruten när vi kommer in i 
senneolitikum. Då verkar Område I endast användas sporadiskt. I stället 
börjar Område II nyttjas mest intensivt (schematiskt markerat i fig. 3.23). 
Område II ligger en bit öster om den klappersten som finns i mitten av 
det utgrävda området. Område II ligger även, som framgår av fig 3.23, en 
bra bit ifrån Område I. Storleken på ytan är emellertid ungefär densamma 
vilket indikerar att gruppen som nyttjade det området kan ha varit av 
ungefär samma storlek som tidigare. Skifferspetsarna av yngre typ, vilka 
brukar dateras till senneolitikum och äldre bronsålder (se kap 3.5.1.), 
framkom inom större delen av Område II. Av fyndtyperna, fynd-
sammansättningen, fyndmängden och ytans storlek att döma anser jag det 
möjligt att Område II under tiden senneolitikum - bronsålder kan ha 
fungerat som basläger, men då sannolikt endast en kortare tid. Det låga 
antalet (och tillika den låga andelen) basfragment av slipade spetsar där 
talar för att en sådan tolkning är möjlig. Inom området finns heller inte 
någon större mängd yxor, skifferdolkar/knivar och andra föremål som 
man skulle kunna förvänta sig finna om den fungerat som basläger under 
en längre tid. Dessutom verkar området tidvis ha kunnat bli vattensjukt. 
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Under den tid lokalen inte använts som basläger har den sannolikt 
fungerat som någon form av aktivitetslokal och/eller tillverkningsplats. 
En intressant fråga är varför inte det västra området fortsatte att användas 
intensivt även under denna senare period, varför man valde en annan 
huvudsaklig plats inom ställverksområdet för sina aktiviteter. Flera 
orsaker är möjliga. Det västra området kan ha ansetts för 
”exploaterat/nedskräpat”, för ”laddat” av tidigare bosättningar, dånet från 
fallet kan ha ansetts för högt p g a att fallhöjden nu var högre, 
vegetationen på platsen kan ha förtätats/förändrats till det sämre ut 
bosättningssynpunkt e t c. Eller också uppfyllde den östra ytan då, under 
denna tid, helt enkelt kraven för de kanske jämförelsevis begränsade 
aktiviteter som då skulle utföras på platsen. Listan kan göras lång på 
hypoteser. Klart är i alla fall att det vid tiden senneolitikum-bronsålder 
genom landhöjningens inverkan på landskapet kan ha funnits fler lägen 
som lämpat sig för bosättning vid Nämforsen än under de föregående 
perioderna. Det är viktigt att komma ihåg att landhöjningen under den 
långa tidsperioden från tidigneolitikum till senneolitikum och bronsålder 
förändrade förutsättningarna för vilka ekonomiska strategier som varit 
möjliga att nyttja för de människor som uppehållit sig vid Nämforsen. En 
viktig faktor är att avståndet till havet, d v s de marina resurserna, 
successivt ökade med tiden, vilket man får förmoda har haft betydelse 
även om älven länge har varit farbar nedströms forsen till 
havsviken/fjorden (se Ch. Lindqvist 1994:88, 113). 
 
Intressant är att alla de få fynden av de sydskandinaviska typerna 
framkom inom den mest fyndrika delen av Område II. Dateringen av dem 
ligger, också, i perioden senneolitikum – bronsålder respektive ca 2000 – 
1500 f Kr. En annan intressant sak är att ingen rödockra framkom inom 
Område II, medan det fanns i små mängder inom Område I. Det kan 
betyda att rödockran gått ur bruk vid ingången till senneolitikum (se Käck 
2001:36 ff samt kap 4, avsnittet om Raä 158). 
 
Det är enligt min mening möjligt att Område II kan anses som det 
huvudsakliga aktivitetsområdet även när tillverkningen av de slagna 
spetsarna började. För en sådan tolkning talar även Johansens 
analysresultat. Inom samma område som skifferspetsarna av de yngre 
typerna framkom, påträffades dessutom i flera rutor exempelvis råasbest, 
som eventuellt kan ha en yngre datering än skifferspetsarna. Emellertid 
kom successivt, under loppet av den period när de slagna spetsarna 
framställdes, d v s tiden 1800 f Kr – Kr f, tyngdpunkten för det mest 
fyndrika området att förskjutas västerut till Ställverksområdets centrala 
del. Det området verkar inte ha nyttjats i någon större utsträckning under 
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de föregående perioderna. Ytan var sannolikt olämplig för bosättning 
eftersom klappersten fanns blottad där. Orsaken till att man verkar ha 
koncentrerat tillverkningen dit kan antingen vara att där fanns användbart 
råmaterial i det lilla klapperområdet, men också att man, när man fått till 
vana att slå spetsar på lokalen, under någon tid velat ”skona” de andra 
ytorna från de vassa avslagen. Om Johansen har rätt i sin analys var det 
västra området på lokalen det sista som nyttjades under den 
kvartsitbrukande tiden. Jag finner det fullt möjligt. Förskjutningen i 
användandet av lokalen under denna tid från öst till väst skall naturligtvis 
ses enbart som en generell trend såsom också Johansen påpekat. 
 
Spridningen av de slagna spetsarna, avslagen och möjligen även 
spridningen av keramiken visar att större delen av Ställverksboplatsen 
användes, sammantaget sett, under den tid när de slagna spetsarna 
framställdes på platsen, även om en märkbar koncentration av fynd och 
avslag finns i områdets centrala del. Ytan har schematiskt markerats som 
Område III i fig 3.23. Det är tydligt att fyndmaterialet på 
Ställverksboplatsen har sin största utbredning under den tiden. Jag finner 
det emellertid sannolikt att platsen under i vart fall periodens senare 
skede inte nyttjats som ett basläger. Min tolkning är att ett mindre antal 
människor nyttjade lokalen under en lång tid, huvudsakligen som en 
tillverkningsplats, även om andra aktiviteter naturligtvis också kan ha 
förekommit där. Det är inte alldeles unikt att tillverkning koncentreras på 
detta sätt till en plats och att stora och fyndrika lokaler då bildas.  
 
Tillverkningsplatser kan vara alltifrån väldigt små till väldigt stora till 
ytan, beroende dels på hur mycket föremål som har tillverkats och dels i 
vilken mån man ibland har bytt slagplats. Om många föremål har 
tillverkats och ett stort antal slagplatser funnits inom ett begränsat område 
kan det naturligtvis vara mycket svårt att identifiera varje enskild 
slagplats i materialet. En tillverkningsplats kan alltså bestå av alltifrån 
någon enstaka slagplats med en storlek på bara någon eller några 
kvadratmeter upp till en mängd slagplatser på tillsammans något tusental 
kvadratmeter. Man kan exempelvis observera båda dessa ytterligheter i 
området ovanför trädgränsen mellan Gressvattnet och Överuman. Där 
finns både de små meterstora ”verkstadsplatserna” upp till stora 
”produktionsområden” på exempelvis 45 x 25 meter (= 1125 m2) med hel 
täckning av avslag och med spridda förarbeten (Holm 1991:37 ff). 
Exempel på fyndrika tillverkningsplatser finns även från skogslandet. En 
sådan plats är Lokal N 99:1 som ligger på norra stranden av Ol-Ersaselet, 
Malån. Lokalen har enligt inventeringsuppgifterna en utsträckning på 500 
meter längs stranden. 1975 undersöktes totalt 47 m2 av lokalen och bl a 
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framkom då 80 hela eller fragment av spetsar, 18 förarbeten, 3 avvikande 
basdelar av spetsar, 4 pilspetsar med tvär bas, 70 skrapor, 8 knackstenar, 
8 råämnen, 41 735 avslag etc (Sander 1975; Käck 1993:57, 1995:25 f).  
  
Grovt sett kan de tre (i fig. 3. 23. schematiskt markerade) områdena I, II 
och III även ses som ”faser”. Nyttjandet av Ställverksområdet verkar 
alltså ha skett först i väster, sedan i öster och därefter via det centrala 
området återigen i väster. Denna pendelrörelse i nyttjandet av området 
skedde under loppet av en lång tid och medförde att lokalen kom att 
innehålla fyndmaterial från flera olika tidsperioder inom i stort sett hela 
ytan. Mixen av äldre och yngre material i nästan vilken ruta man än tittat 
på har föranlett tolkningen att hela boplatsområdet använts mer eller 
mindre kontinuerligt under tusentals år. Av analyserna ovan framgår att 
människorna bara har nyttjat en mindre del av Ställverksområdet under 
varje tidsperiod och att dessa områden har varierat över tid. Varierat över 
tid har även boplatsfunktionen. Min tolkning är att lokalen i ett långt 
diakront perspektiv först har använts som ett basläger, därefter som en 
aktivitetslokal/tillverkningsplats och slutligen huvudsakligen som en 
tillverkningsplats. Därav följer även att jag inte anser att lokalen under 
någon av de här studerade perioderna har fungerat som en 
”samlingsboplats”. 
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4. Ställverksboplatsens och Nämforsen-
områdets dateringar och funktioner – en 
fördjupad kontextuell diskussion 
 
4.1. Inledning 
 
Ställverksboplatsen har tolkats på flera olika sätt i tidigare publicerad 
forskning. Ibland har den tolkats utifrån sina egna data och ibland, 
explicit eller implicit, även utifrån en kontext med andra fornlämningar i 
området kring Nämforsen. I detta kapitel kommer jag först att ge ett antal 
exempel på hur den har tolkats i tidigare forskning, ensam eller i 
förekommande fall i en kontext med andra lämningar. Därefter kommer 
jag att översiktligt redovisa och själv utvärdera/tolka data från några i 
Ställverksboplatsens nära omgivning belägna lokaler (= Nämforsen-
området, se fig 4.1), vilka huvudsakligen utgörs av boplatser och 
hällristningar. Med de tolkningarna som underlag kommer jag slutligen 
att föra en fördjupad kontextuell diskussion kring Ställverksboplatsens 
och Nämforsenområdets dateringar och funktioner. 
 
4.2. Tidigare tolkningar av Ställverksboplatsen och 
Nämforsenområdet 
 
Året efter den stora utgrävningen av Ställverksboplatsen publicerades en 
guide till hällristningarna vid Nämforsen, författad av Gustaf Hallström. 
Där tolkas den utgrävda lokalen som en under många århundraden brukad 
säsongsboplats. Enligt den modellen bör jägarna och fiskarna ha haft sina 
verkliga boplatser vid eller i alla fall närmare kusten. Men det talas där 
även om att uppehållen på platsen varit långvariga. Hällristningarna 
förklaras i skriften utifrån en jaktmagisk modell där själva forsen kunde 
tjäna som en stor fälla dit älgarna drevs (Hallström [1945] 1967:49 ff). 
Samma år publicerade Sverker Janson en kort artikel i Ångermanlands 
hembygdsförbunds årsbok med titeln ”Stenåldersfolket vid Nämforsen”. I 
den säger Janson att det inom ställverksområdet legat en ”stor 
stenåldersboplats” som hör ihop med ristningarna och att fynden hör till 
de intressantaste som då framkommit under de senaste åren. Han anser att 
man har bott vid Nämforsen och att platsen är väl vald (Janson 1945). I 
den nydanande (se Baudou 2001b:19) publikationen ”Från 
norrlandsälvar och fjällsjöar” (Janson & Hvarfner 1960) tar Janson ånyo 
upp platsen till tolkning. Han nämner där (Janson 1960:37 ff) bl a att; 
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- det är fråga om ristarnas boplats 
- boplatsfolket har hållit till uppe på älvstranden under långa 

tidsskeden 
- att det är männen från denna stora lägerplats som fyllt hällarna i 

forsen med sina bilder 
- jägarfolket har sin stora samlingsplats där 
- Nämforsen själv är den största och bästa jaktfälla som jägarfolket 

hade  
- alla naturliga färdvägar och leder utmed de långsträckta sjöarna 

och utmed älvarna sammanstrålar i den utomordentligt viktiga 
platsen Nämforsen som är den centrala i jägarfolkets hemland 

- det bland nämforsenristningarna finns importerade och 
främmande bildmotiv på samma sätt som det finns främmande 
föremål i boplatsfynden vilket vittnar om att jägarfolket under 
mycket långa tidsrymder stått i kontakt och haft 
handelsförbindelser med sydligare delar av landet  

- den fångst som jägarfolket bedrivit i de stora inre delarna av 
Norrland har varit av verkligt ekonomisk betydelse för de övriga 
delarna av landet och att Nämforsen kan ha varit den plats som 
har haft den största betydelsen i detta handelsutbyte 

 
Baudou har (1977:81 f) ifrågasatt tolkningen av Nämforsen som en stor 
fälla, eftersom älgben saknas på Ställverksboplatsen och eftersom 
älgbilderna utan horn syftar på vinterjakt då Nämforsen sannolikt inte 
kunnat fungera på ett sådant sätt. Han menar att ristningarna inte behöver 
kopplas samman med älgjakt på just den platsen. Istället tolkar Baudou 
Nämforsen som en kultplats/central kultplats och Ställverksboplatsen 
anser han möjligen ha fungerat som en central tillverkningsplats för 
spetsar under bronsåldern (Baudou 1977:75). Den jaktmagiska tolkningen 
har emellertid åter förts fram av Blehr (1993) som hävdat att älgarna 
sannolikt bärgats vid lugnvattnet nedanför forsen och att det där funnits 
en slaktplats där älgbenen blev kvar. Fandén invänder mot det och säger 
bl a att det vid flera norrländska hällbildslokaler är omöjligt att utföra 
drevjakt på älg och att älgen på grund av sitt beteende är mycket svår att 
driva utför stup (Fandén 1996:45 ff, 2002:11). Forsberg har också anfört 
att om man utgår från de arkeologiska lämningarna talar de mer för en 
mer passiv jakt med fångstgropar än den dramatiska massaker som Blehr 
föreslagit (Forsberg 2000:82).  
 
I sitt stora verk från 1960 ”Monumental Art of Northern Sweden from the 
Stone Age. Nämforsen and other localities” beskriver Hallström 
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Nämforsen som en plats som kan ha dragit till sig ett ovanligt stort antal 
människor, ökande mer och mer för varje år. Han säger (1960:373) att: ”I 
am inclined to imagine the meeting-place Nämforsen growing from a 
quite ordinary carving locality, with an obviously hunting-magic 
background, into something which should be best characterized as a 
commercial field of activity, likewise coloured by religion.”  Han talar 
även om köpare från avlägsna områden och nämner att avspeglingar av 
influenser söderifrån finns bland ristningarna. Han betonar att 
förbindelsen varit givande och att varor, rökt och torkat livsmedel, skinn, 
pälsverk och andra saker funnits i en jämförelsevis stor mängd på detta, 
hypotetiskt sett, tidigaste handels-centra (”trading-centre”) i norra 
Sverige (1960:373). Stränderna vid Nämforsen har även på senare tid 
tolkats som en handelsplats där sydskandinaviska köpmän under 
överenskomna, organiserade och fredliga former köpte pälsverk (Malmer 
1992:16).  
 
En vanlig tolkning i den tidigare forskningen är att Ställverksboplatsen 
utgjort en samlingsboplats/Nämforsen en samlingsplats. Det har ansetts 
att det på sådana platser har utförts rituella aktiviteter (exempelvis 
ristande) i samband med mötet mellan sinsemellan olika samhällen 
(Hagen 1976; Malmer 1981:101). Men det finns även andra tolkningar på 
samma tema. Forsberg har i flera publikationer hävdat att Ställverks-
boplatsen utgör en samlingsboplats/Nämforsen en samlingsplats 
(exempelvis 1985:271 ff, 1988:98, 1992, 1993, 2000:85). Han menar att 
om Nämforsen fungerat som samlingsplats har den gjort det för ett 
samhälle. Forsberg säger att de relativt få ristningarna av sydskandinavisk 
karaktär kan ha ristats av ett sedentärt stamsamhälle med jordbruk och 
boskapsskötsel, men i så fall knappast som kommunikation mellan olika 
samhällen (1992:68). Orsaken till att samlingsboplatser (eller 
aggregationslokaler som han även benämner dem) förekom finns, enligt 
honom, att söka i det aggregations och dispersionsmönster som är så 
typiskt för de flesta etnografiskt kända jakt- och fångstsamhällena i det 
boreala området. Lokalerna förlades till goda laxfiskeplatser där ett stort 
antal människor lätt kunde försörjas (1988:95). Forsbergs argument för 
att Nämforsen utgjort en samlingsboplats bygger även på den ”speciella 
karaktär” som boplatsen vid Nämforsen har (1985:273, 1988:98). Han 
avser då, förutom den stora mängden ristningar i dess närhet, sannolikt 
såväl Ställverksboplatsens omfattning och variabilitet som den långa 
tidsrymd den varit nyttjad (jfr Forsberg 2001:129). Även Nämforsens 
geografiska läge i anslutning till området med skärvstensvallar som 
Lundberg presenterat (Lundberg 1997) har anförts av Forsberg som ett 
argument för att lokalen ska ses som en samlingsboplats. Den har då 
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fungerat som ”… a summer aggregation site for at least the regional 
bands of the Ångermanälven area – maybe also for bands from adjacent 
river systems. It is also at least possible that the marine hunters from the 
coast have been included in this network.” (Forsberg 2000:85). 
 
En liknande tolkning av lokalens funktion har framförts av Baudou. Han 
betonar nödvändigheten av samlingsboplatser och säger att det är 
folkgrupper från många mindre boplatser som samlats där under någon 
del av året för religiösa och sociala bruk. Laxfisket har utgjort resursen 
vid Nämforsen där även hällristningarna finns som måste sättas in i 
sammanhanget, menar han. Viktigt i hans argumentation är dessutom den 
ovanliga fördelningen av djurarterna i benmaterialet som han anser tyder 
på att boplatsen endast användes som sommarboplats, till skillnad från 
boplatser i dess omgivning som varit bebodda året om eller en del av året 
(1992b:74 ff). Baudou har senare även tolkat hällbildslokalerna som 
”heliga platser” i områden med många boplatser och fångstgropar 
(Baudou 1999:21 f). Han menar att hällmålningarna har utgjort rituella 
samlingsplatser i en grupps territorium och att Nämforsen med 
ristningarna i det perspektivet kan ses som en central helig plats i ett 
större område (Baudou 2001b:23). I en diskussion om de ”vinterbyar” 
som Lundberg (1997) påvisat nämner han även att: ”Byarna behöver 
stationer för att utnyttja olika resurser såsom fiskevatten, jaktmarker för 
fångstgropsystem, råvarutillgångar, åtminstone en helig plats och utanför 
territoriet en samlingsboplats.” (Baudou 2001b:23).    
 
Även Ramqvist har tolkat lokalen som en samlingsboplats; ”The dwelling 
site at Nämforsen was clearly an aggregation camp, predominantly used 
during the summer months. During the autumn the groups returned to 
their base camps in their different tribal territories for autumn, winter and 
spring activities.” (2002:155). Ramqvist använder samma begrepp som 
Baudou om hällmålningslokalerna och har även en liknande syn på 
Nämforsenlokalen: ”…, the painting sites are indicators to be taken 
seriously. These sites should be the ’holy places’ at a lower level of 
organization than the carving site at Nämforsen, the pan-tribal site for 
religion, social and exchange activities. Interpreted in that way, we could 
see the images at Nämforsen as a result of the cosmology of the whole 
community, while the images on painted sites are more oriented towards 
the religious needs of the different groups. Their needs may primarily be 
connected to survival during the more difficult seasons of autumn, winter 
and spring. Therefore, the painted sites most often are smaller and less 
varied than the carved sites. As a consequense it follows that the painted 
sites also were made during the cooler seasons, …” (2002:156).  
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Christian Lindqvist anser att Nämforsen sannolikt främst utgjort en 
samlingslokal för kustbefolkningen och befolkningen i den närbelägna 
mellanzoonen. Han säger också att: ”Troligen mötte man även 
representanter för inlandsbefolkningen vid Nämforsen, där årsvisa 
gemensamma ceremonier kan ha hållits, t. ex. initiationsriter och 
giftermål. Gåvor, t. ex. den rödgula skiffern, dvs den jotniska kvartsitiska 
sandstenen från Ringkalleberget en mil från Överveda, och älghorn från 
inlandet m. m., kan ha utbytts.” (1994:113). 
 
Goldhahn har, utifrån ett audiovisuellt och boplatskomparativt perpektiv, 
tolkat lokalen som en nod i ett ceremoniellt utbytessystem. Han säger bl a 
att: ”Både Nämforsenboplatsens ovanliga placering och fyndmaterial 
pekar därför mot en rituell produktion, möjligen i samband med olika 
(shamanistiska) initierings- och övergångsritualer, samt det ceremoniella 
utbyte av skiffer och skifferföremål som utgick från Ångermanälven för 
att sedan spridas till större delarna av Skandinavien. Det är frestande att 
tolka Nämforsenboplatsen som en nod i detta ceremoniella 
utbytessystem, där olika ritualer som inbegrep hällristningarna utgjorde 
en central del för att upprätthålla och återskapa dessa kontakter.” 
(2002:83 f).  
 
Om man sammanfattar de stora dragen i denna tidigare forskning kan 
man säga att Ställverksboplatsen/Nämforsenområdet bl a har setts som; 
 

- en stor stenåldersboplats 
- en säsongsboplats/samlingsplats, bl a med älgjakt från niporna 

och ner i forsen 
- en kultplats 
- en tillverkningsplats 
- en handelsplats mellan syd- och nordskandinaviska samhällen 
- en helig plats 
- en samlingsboplats för kust- och/eller inlandsbefolkningen i 

området 
- en nod i ett ceremoniellt utbytessystem 

 
Jag anser att det genom en fördjupad kontextuell analys av data från 
lokalerna vid Nämforsen sannolikt går att komma vidare i tolkningarna. 
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4.3. Lokaler inom Nämforsenområdet – en 
redovisning och tolkning av data 
 
Jag ska nedan redovisa och tolka data från några, enligt mitt tycke, 
viktiga lokaler vid Nämforsen. Syftet med genomgången är att, grovt sett, 
försöka datera lokalerna och tolka deras funktioner. Vilka lokaler det rör 
sig om och deras geografiska belägenhet framgår av fig. 4.1. Notera att 
Ställverksboplatsen redan har behandlats i kap. 3. Data från några av 
lokalerna har tidigare huvudsakligen bara redovisats och diskuterats i 
utgrävningsrapporter. Jag har därför valt att lista fynd och anläggningar 
från dem lite mer grundligt. 
 

 
 
Fig. 4.1.  Lokalernas belägenhet inom Nämforsenområdet (efter George 
2001:107, fig. 1). 
 
Innan jag börjar min genomgång vill jag emellertid framhålla två 
källkritiska aspekter. Den första berör inventeringsläget. Som Baudou 
säger (2001c:240) har fornminnesinventeringen ännu inte gått i 
skogstrakterna runt Nämforsen. Det är alltså möjligt att det finns 
oupptäckta boplatser och andra fornlämningar i dessa områden. Den 
andra berör utgrävningarna inom Nämforsenområdet. Noteras bör att 
utgrävningar inte har skett på alla kända lokaler och att de 
undersökningar som gjorts bl a har haft olika omfattning. Det kommer 
också att framgå av min genomgång. Dessa båda källkritiska aspekter 
visar att området ännu är svårtolkat p g a avsaknad av data. 
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4.3.1. Raä 158 
 
Lokal Raä 158 ligger på en låg terrass vid älvens norra sida, på fastlandet 
öster om Notön (se fig 4.1, fig 4.2 och Loeffler 1997:3, fig. 2.). Den 
påträffades vid Riksantikvarieämbetets inventering 1994 och befanns då, 
utifrån spridningen av de skärvstenar som framkom i strandhak och 
provgropar, vara ca 240 x 40-70 meter stor (NV-SÖ) (Loeffler 1997:1). 
Lokalen har undersökts arkeologiskt vid flera tillfällen och ytterligare 
några undersökningar är planerade för de kommande åren. Nedan följer 
en kort summering av resultaten från de undersökningar som utförts och 
rapporterats fram t o m maj 2006. 
 

 
 
Fig. 4.2. Raä 158. Den låga terrass där lokalen är belägen. På bilden är 
även schaktet från den första undersökningen och provrutorna från den 
andra undersökningen markerade (efter Loeffler 1997:6, fig. 4). 
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Den första undersökningen utfördes 1-5 juli 1996 i form av en kurs som 
bedrevs som ett samarbete mellan Länsmuseet Västernorrland, Stiftelsen 
Nämforsen och Vuxenskolan i Sollefteå. Ett 22 meter långt schakt togs 
upp i N-S riktning (fig 4.2), men endast det översta lagret undersöktes. I 
en kvadratmetersruta grävdes dock en provgrop ner till steril nivå. Där 
kunde minst 3 kulturpåverkade lager konstateras. Lagren skildes åt av 
sand som sannolikt avsatts naturligt under vårfloder. Vid grävningen 
framkom avslag av kvartsit och något enstaka av kvarts, smidesslagger, 
ben och tänder, någon bit bränd lera, en tegelbit samt, vid ytbesiktning 
runt schaktet, en sänkesten, asbestmagrad keramik, ett förarbete i 
grönsten och avslag. Vid undersökningen påträffades även några 
färgningar och koncentrationer av skärvsten som skulle kunna utgöra 
rester av anläggningar. De blev emellertid inte grävda i botten. I 
provgropen framkom ett fragment av en yxa som haft ett rundat 
triangulärt tvärsnitt. Med ledning av höjden över havet (ca 75 m ö h) och 
fynden gjordes bedömningen att fynden troligen härrör från tiden 
neolitikum - järnålder (George 1997:5).  
 
Den andra undersökningen utfördes av Länsmuseet Västernorrland under 
tiden 11-15 augusti 1997, även den i form av en kurs. 7 m2 grävdes detta 
år, fördelade på metersrutor i åkern nordöst om 1996 års schakt (fig. 4.2.). 
Det konstaterades att terrassen är uppbyggd av naturliga avlagringar som 
bildats genom periodiskt återkommande översvämningar. På dagens 
strandplan hittades enstaka skärvstenar samt enstaka fynd, ett 
materialblock av grå kvartsit och ett avslag av samma material. Inga 
förhistoriska anläggningar påträffades vid grävningen. Däremot framkom 
färgningar som verkar vara orsakade av mänskliga aktiviteter. I en profil 
syntes även en möjlig nergrävning. Skärvsten förekom i alla rutor. Totalt 
påträffades i rutorna fyra skrapor, två brynen, ett retuscherat avslag, några 
bearbetade stycken, 37 avslag/splitter, ett 80-tal benfragment (brända och 
obrända), 17 skärvor asbestkeramik (en med kamstämpelornering), bränd 
lera (i två rutor) samt rödockra i form av små kulor (i två rutor). Vid 
grävningen togs även såväl jordprov som kolprov. De lägst liggande 
stratigrafiska lagren med boplatsmaterial, d v s spåren från den tidigaste 
bosättningsfasen, låg på 76.22 m ö h vid grävningen 1996 och 77.40 m ö 
h vid grävningen 1997. Utifrån landhöjningskronologiska utgångspunkter 
ansågs det motsvara tiden ca 3800 f Kr. Undersökningen visade även att 
det finns anledning att tro att lämningarna i någon grad kan vara omrörda 
i horisontellt led p g a de periodiskt återkommande översvämningarna 
(Loeffler 1997:1 ff). Bland benmaterialet från dessa två första grävningar 
har ben från nöt, får/get, svin, häst, bäver och harr/sik identifierats (Ch. 
Lindqvist 2001:90, tabell 2). 
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Den tredje undersökningen på platsen skedde under maj - september 
2003. Det var en forsknings-, amatör- och skolundersökning som utfördes 
av Institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet, 
Länsmuseet Västernorrland samt Stiftelsen Nämforsen. I syfte att bl a 
studera stratigrafin på platsen grävdes ett antal schakt med en 
traktorgrävare, 2 m breda och 5 meter långa med 15 m mellanrum i en rät 
linje över terrassen från älvstranden upp mot nipan. De flesta schakten 
var mer än 2 m djupa. En stratigrafi som bedömdes intressant och 
komplex påträffades. Det föranledde att de två nedre schakten förenades 
till ett 25 m långt schakt. (De huvudsakliga grävda ytorna vid grävning nr 
tre t o m sju finns angivna i fig. 4.3.) Där framkom såväl fynd som flera 
anläggningar. Anläggningarna var av typerna stolphål, härd, 
rödockrasamling och mörkfärgning. Makroprover togs från flera av 
anläggningarna. Två ytor togs därefter upp för att få rumsliga 
sammanhang på fynd och anläggningar. Den ena ytan (västra) anslöt till 
de tidigare nämnda schakten och den andra ytan (östra) förlades till ett 
område längre österut. Fynden från undersökningen består totalt sett av 
slipad skiffer (som kan ha utgjort en kniv från tiden yngre stenålder – 
äldre bronsålder, enligt rapportförfattarna), avslag av kvartsit, kvarts och 
olika bergarter, keramik i tunt gods (asbestmagrad, glimmermagrad samt 
nästintill omagrad), ett tiotal skrapor, smidesslagg, pilspetsar, mynt, 
knappar, glas och spikar. Fynd kunde alltså konstateras från stenålder till 
historisk tid. Några rödockralager 14C-daterades till tidigneolitikum 
respektive mellanneolitikum och en härd daterades till förromersk 
järnålder. Strax nordöst om fornlämningen upptäcktes järnutfällningar där 
möjligen järnoxiden till rödockran tagits. Rapportförfattarna säger 
sammanfattningsvis att det västra undersökningsområdets ytliga skikt 
med den daterade härden, övriga anläggningar och fynden av 
asbestkeramik och slagg troligen har en datering till den äldsta delen av 
järnåldern, men att det inte i nuläget säkert går att avgöra om materialet 
utgör rester av en boplats eller aktivitetsyta. Ett stolphål finns dock som 
kan utgöra resterna av en byggnad. Inom det östra området påträffades en 
slagplats. Där fanns även nästan alla skrapor och keramikmaterialet var 
mer varierat. Slagplatsen fanns på samma nivå som en ännu odaterad 
härd, som kan ha legat i en hydda. Skillnader finns i fynd-
sammansättning, funktion och kanske även dateringar mellan det östra 
och det västra området (Engelmark & George 2004:3 ff). 
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Fig. 4.3. Raä 158. Huvudsakliga grävda ytor vid tredje, fjärde, femte, 
sjätte samt sjunde undersökningen på platsen (efter Larsson & Olofsson 
2005:7, fig. 3.). (Ladan i figurens övre vänstra del motsvarar ladan strax 
norr om långschaktet i fig. 4.2.) 
 
Den fjärde undersökningen utfördes under tiden 28 juni – 4 juli 2004. 
Bakgrunden till undersökningen var RANE-projektets (Rock Art in 
Northern Europe) bedömning att det var viktigt med undersökningar vid 
Raä 158 för att erhålla ny kunskap om Nämforsenområdet. Grävningen 
utformades som en kurs för amatörarkeologer och utfördes av 
Länsmuseet Västernorrland och Institutionen för arkeologi och samiska 
studier vid Umeå universitet. Schakten förlades huvudsakligen till 
fornlämningens östra del. Tre anläggningar i form av två gropar och en 
möjlig härdrest framkom. Fyndmaterialet utgjordes av avslag av grå 
kvartsit, bergart, vit kvartsit och flinta, en kärna av bergart, en kärna av 
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kvarts, 11 skrapor, ett fragment av en flathuggen pilspets av grå kvartsit, 
keramik (asbestmagrad, glimmermagrad, samt ej magrad/sandmagrad), 
ett par gram asbestfibrer, sju järnfragment/-föremål (varav ett möjligt 
knivfragment med en trolig datering till bronsålder-äldre järnålder), en 
pärla samt ben. Tre keramikfragment, två asbestmagrade och ett 
glimmermagrat, 14C-daterades till yngre bronsålder – äldre förromersk 
järnålder (ca 900/800-400 f Kr). Beläggningen på dessa keramikfragment 
bestod av kolhydratrika växtdelar. Ett av de asbestmagrade fragmentens 
beläggning hade dessutom en sammansättning som kan vara spår av fisk 
och det glimmermagrade fragmentet visade spår av animaliskt fett som 
kan komma från idisslare eller mjölk. Ämnen från rök från öppen eld med 
tall eller gran som bränsle kunde också spåras från båda dessa fragment. 
Gran förekom även i stor utsträckning i de vedartsbestämningar som 
gjordes. Den osteologiska analysen kunde identifiera arterna älg, nöt, 
svin, fågel (tättingar) samt liten gnagare bland benmaterialet. En del av 
benmaterialet bedöms som möjligen sentida, men eftersom brända älgben 
finns i lagret under matjorden anses de kunna vara någorlunda samtida 
med dateringarna av keramiken (George 2005b). Ola George anger att 
den asbestmagrade keramiken, som enligt en beräkning i rapporten 
kunnat ha en mynningsdiameter på över 50 cm, har använts vid 
matlagning och att de hål som ibland finns i kärlen kan ha använts för att 
fästa trådar för upphängningen över härdarna (George 2005b:10). Han 
har tidigare även anslutit sig till teorin att keramikens funktion kan ha att 
göra med olika metallurgiska processer (George 2001:112). I rapporten 
fastslås dessutom att RANE-projektets undersökningar visat att Raä 158 
på 75–80 m ö h varit frilagd redan omkring 4200 f Kr (George 2005b:14). 
 
Den femte undersökningen genomfördes under september månad 2004. 
Det var den första seminariegrävningen av fem planerade för åren 2004-
2008. Uppdragsgivare var Institutionen för arkeologi och samiska studier 
vid Umeå universitet och undersökningen utfördes av arkeologistudenter 
från institutionen. Undersökningens syfte var bl a att försöka kartlägga 
platsens funktion och rumslighet (Lindgren & Olofsson 2004:4 f). Totalt 
undersöktes en yta av 28,2 m2 fördelade på 6 schakt. Innan schakten 
öppnades togs 83 karteringsprover över en ca 100 x 80 m stor yta (N-S) 
på lokalen. Flera markkemiska analyser gjordes. Fosfatvärdena var högst 
i schakten och i närliggande områden, men där fanns även höga värden 
inom några ännu ej utgrävda områden upp mot nipan. Resultatet för 
glödförlust visade att värdena var högst i det ej utgrävda området i 
lokalens nordöstra hörn. Jordens surhetsgrad var högst (=lågt pH-värde) i 
väster och i det nordvästra hörnet av den undersökta ytan, och lägst i det 
sydöstra hörnet. Schakt 14 och 15 var öppnade sedan tidigare och 
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undersöktes vidare. Schakt 18, 19 och 20 (nr 20 ligger direkt söder om nr 
11) öppnades i anslutning till dem och schakt 11 och 16. Schakt 17 
öppnades i syfte att vidga undersökningsområdet för att se hur långt bl a 
rödockrahorisonten sträckte sig. I schakten togs även 22 
makrofossilprover. Arkeobotanisk analys och vedartsbestämning 
utfördes. Totalt påträffades under grävningen 169 avslag, de flesta små av 
mörk kvartsit och kvartsit, fem skrapor, en stötkantkärna av mörk 
kvartsit, en pilspets av kvarts, en kniv av brecciekvarts, 23 bitar keramik 
varav 20 asbestmagrade och tre glimmermagrade, 40 g brända och 16 g 
obrända ben, asbest, rödockra, skärvsten samt fynd från historisk tid 
såsom glas, ett beslag och delar av kritpipa. En privatperson påträffade 
även ett nätsänke som lösfynd i den västra delen av lokalen. Fyra 
anläggningar och en stenpackning kunde konstateras. En av 
anläggningarna tolkades som en härd och en annan som ett möjligt 
stolphål. Rapportförfattarna säger att fosfathalterna kan styrka att det rör 
sig om en boplats. De menar även att idén om ett långhus vid Raä 158 
inte känns främmande. De kommer fram till slutsatsen att det där funnits 
någon typ av boplats eller samlingsboplats. Av mängden avslag att döma 
anser de att någon typ av produktion förekommit på platsen. I sin 
diskussion säger de även att Nämforsenområdet troligen har haft stor 
betydelse för hällmålningskonsten, kanske främst som produktions-
område för rödockra. Järnhaltig massa finns naturligt i nipan och stora 
mängder rödockra framkom vid anläggningarna som kan tyda på 
bränning (Lindgren & Olofsson 2004:10 ff). 
 
Den sjätte undersökningen var en veckolång kursgrävning som 
genomfördes under månadsskiftet juni – juli 2005 som ett 
samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Nämforsen och Institutionen för 
arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet. Utgrävningarna 
fortsatte i schakt 17 som var öppet sedan tidigare. En yta omfattande 5 m2 
öppnades dessutom upp i anslutning till tidigare grävda schakt. Schakt 14 
utvidgades med 2 m2 åt öster och schakt 19 med 3 m2 i samma riktning. 
Denna utvidgning gjordes p g a att sidorna på schakten hade börjat 
kollapsa. I ett plogomrört lager i schakt 14 och 19 påträffades 
kvartsitavslag, en avbruten brynsten, en avbruten pilspets av kvartsit, sex 
fragment av asbestmagrad keramik, ett fragment av glimmermagrad 
keramik, skärvsten samt troligen recenta järnfragment. Vidare framkom 
inom dessa schakt kvartsitavslag, en knacksten, kol, benfragment, 
ytterligare asbestmagrad keramik, en förmodad anläggning (en 
koncentration av kol i anslutning till en samling stenar) samt 
rödockrakorn. I schakt 17 påträffades fläckar av rödockra och kol 
(Grabowski 2005). 
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Den sjunde undersökningen gjordes under september månad 2005. Den 
utgör den andra seminariegrävningen på platsen, med Institutionen för 
arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet som uppdragsgivare 
och med arkeologistudenter som undersökare. Den utgör även en del i 
projektet ”Hällbilder i norr”, ett trelänssamarbete mellan länsstyrelser och 
länsmuseer i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland samt Stiftelsen 
Nämforsen och Umeå universitet. Undersökningens syfte var, förutom 
utbildningssyftet, att försöka förstå och sätta in hällristningarna i en 
kontext och att kartlägga platsens funktion och rumslighet. Totalt grävde 
man i sex schakt. Två schakt var nya, schakt 22 och ett geologischakt, 
och de övriga fyra schakten 14/19 och 15/18 var öppna sedan tidigare. En 
markkemisk kartering utfördes, bl a i öster som en fortsättning på 2004 
års kartering. Jordkarteringen visade att jordartstexturen huvudsakligen 
består av mo till moig sand. Resultatet av fosfatundersökningen tolkas 
som att ett troligt kulturpåverkat stråk löper från nordväst till sydost med 
en märkbar begränsning i sydost. Mätningen av glödförlust kompletterade 
2004 års undersöknings bild. Inom 2005 års karteringsområde fanns höga 
värden, d v s höga halter organiskt material, längst i öster där det är 
fuktigt. Jordens surhetsgrad var högst (=lågt pH-värde) i väster och 
minskade gradvis mot sydost, med några undantag. Även arkeobotaniska 
analyser i form av makrofossilanalys och vedartsbestämning utfördes. 
Fynden från schakten 14/19 och 15/18 dominerades av rödockra, ben 
(mestadels brända) och kol. Där framkom även 7 avslag och några bitar 
grå och röd skiffer. I schakt 22 framkom 7 skärvor asbestgods, 2 
pilspetsar av kvarts (varav den ena är avbruten), 2 skrapor och 10 avslag. 
I geologischaktet framkom ett fragment av en spets i grå skiffer. Några 
svårbestämda fynd påträffades också vid grävningen. Sammanlagt 14 
anläggningar framkom. I schakt 22 fanns ett möjligt stolphål, en 
skärvstensansamling och en kokgrop, i schakt 15/18 en skärvstens-
ansamling samt i geologischaktet några härdar, rödockrafläckar och något 
möjligt stolphål. Flera 14C-prov togs, men inga 14C-dateringar blev 
färdiga i tid till rapportens tryckning. Enligt rapportförfattarna har man 
haft en omfattande rödockraproduktion i den västra delen av 
utgrävningsområdet. Tillverkningen verkar ha upphört eller i alla fall 
minskat i omfång runt 2600 – 2400 f Kr. De tvivlar starkt på att det 
funnits ett permanent boende där under neolitikum. Däremot anser de att 
tecken på bosättning finns för tiden bronsålder – förromersk järnålder. De 
säger även att fynd av flint- och skifferredskap kan betyda att Raä 158 
varit en mötesplats med handelsförbindelser. De anser vidare att det är 
som om fynden på Ställverksboplatsen blivit placerade på ett offeraltare 
mot ristningarna, vilka är vända mot söder och synliga från 
Ställverksboplatsen (Larsson & Olofsson 2005). 
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Larsson och Engelmark (2005) menar att det idag är säkert att man på 
strandbrinken vid älven framställt stora kvantiteter rött färgpigment. Man 
kallar det ”en stenålderns rödfärgfabrik”. Rödockraproduktionen verkar 
vara, säger de, en periodvis återkommande aktivitet. Starten daterar de till 
omkring 4200 – 4000 f Kr. Den markytan finns idag på 1,7 m djup. En 
annan framställningsfas är daterad till 3700 – 3500 f Kr och ytterligare en 
till 2800 – 2400 f Kr. (Jfr emellertid dessa dateringar med de kalibrerade 
dateringarna i Engelmark & George 2004:bilaga 6 vilka enligt min 
mening snarare indikerar tiderna ungefär 4200 – 4000 f Kr, 3400-3100 f 
Kr samt 2900 – 2600 f Kr.) De säger att det högre upp i profilen bara 
finns enstaka mindre fläckar av rödockra och att det inte verkar som att 
man under bronsåldern och järnåldern framställde färgpigment i samma 
omfattning som tidigare. Larsson och Engelmark menar att tecknen på 
bosättning och hus på Raä 158 ännu är svaga. Ingen säker hydd- eller 
huslämning har påträffats. Några anläggningar har dock kunnat dateras. 
En mörkfärgning, ca 80 cm stor i diameter, med pinnavtryck runt om har 
daterats till 300-talet e Kr. Ett stolphål har daterats till 1300-talet e Kr och 
några anläggningar har daterats till förromersk järnålder. Eftersom endast 
ca 70 m2 av ett förmodat aktivitetsområde på 4000 – 5000 kvadratmeter 
ännu har undersökts utesluter de emellertid inte att det finns hyddor på 
lokalen. De anser även att den förhistoriska människan utnyttjat området 
kring Nämforsen på olika sätt, med stenbearbetning, rödfärgframställning 
och kanske bosättningar på olika platser (Larsson & Engelmark 2005:12 
f).  
 
Utvärdering 
 
Ännu har alltså inte mer än delar av lokalen undersökts, men jag anser 
ändå, i likhet med flera andra, att det finns tillräckligt med material för att 
preliminärt utvärdera vilka funktioner den kan ha fyllt under olika 
perioder i förhistorien. 
 
Dateringarna av rödockran på Raä 158 är intressant. En liknande situation 
har tidigare kunnat påvisas för Ställverksboplatsens del. Vid min analys 
av Ställverksboplatsen kunde jag notera att ockra användes under 
perioden ca 4000 f Kr – 2300 f Kr och dessutom att den därefter verkade 
gå ur bruk (Käck 2001:36 ff). Mängden rödockra på Ställverksboplatsen 
är dock mycket liten, särskilt i jämförelse med mängden på Raä 158. 
Larsson och Engelmark säger att en stor kupolformad rödockrakälla finns 
bara hundratalet meter ovanför den plats på Raä 158 där 
rödockraframställningen har skett och att man försöker påvisa 
härkomsten med kemiska analyser (2005:13). Kanske kan man med 
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sådana analyser även påvisa härkomsten för Ställverksboplatsens 
rödockra? Det verkar inte ha skett någon framställning av rödockra på 
Ställverksboplatsen, så man kan i vart fall ställa hypotesen att rödockran 
där har framställts på Raä 158.  
 
Jag anser, i likhet med tidigare forskning, att antalet fynd som hittills 
påträffats på Raä 158 och som skulle kunna dateras till tiden 
tidigneolitikum – mellanneolitikum är så få att det i dagsläget inte går att 
säga att lokalen då kan ha använts som ett basläger. Jag finner det därför 
troligt att människorna som använt Ställverksboplatsen som basläger 
under denna tid kan ha använt Raä 158 som en aktivitetslokal, med 
framställning av rödockra som en aktivitet. För senneolitikums del kan 
ännu, liksom tidigare konstaterats (jfr Käck 2001:38), en eventuell 
koppling mellan lokalerna Ställverksboplatsen och Raä 158 inte 
fastställas. Inga senneolitiska föremålstyper eller anläggningar har ännu 
påträffats på Raä 158, medan det framkommit flera fynd av sådana typer 
på Ställverksboplatsen. Det är således möjligt att Raä 158 inte använts i 
någon större omfattning under denna tidsperiod, men det kan som sagt 
även bero på att fynd/anläggningar från denna tid ännu väntar på att bli 
upptäckta på Raä 158. Från tiden bronsålder (framförallt yngre 
bronsålder) – förromersk järnålder finns det emellertid både föremål och 
daterade anläggningar på Raä 158. Lokalen verkar därför ha använts som 
en aktivitetslokal/mindre tillverkningsplats under denna tid. Det är 
dessutom möjligt, såsom tidigare forskning anger, att den tidvis kan ha 
nyttjats som ett basläger. Dateringarna av flera anläggningar till 
förromersk järnålder talar för en sådan tolkning, men ännu har inga säkra 
bostadslämningar påträffats som kan stärka en hypotes om ett basläger 
(Larsson och Engelmark 2005).  
 
Det finns enligt min mening, sammanfattningsvis, ännu inga belägg för 
att Raä 158 under någon tidsperiod skulle ha nyttjats som en 
samlingsboplats. Däremot har lokalen under en lång tid från 
tidigneolitikum och framåt sannolikt periodvis nyttjats som en 
aktivitetslokal / mindre tillverkningsplats och möjligen även tidvis som 
ett basläger. Det verkar även periodvis finnas kopplingar mellan 
lokalerna Ställverket och Raä 158. Värt att nämna här är även att inga 
fynd av förhistoriska sydskandinaviska föremålstyper ännu har påträffats 
på lokalen. Förhoppningsvis ska kommande grävningar på platsen kunna 
ge ytterligare underlag för säkrare och mer djuplodade tolkningar av 
lokalens funktioner under olika tider. 
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4.3.2. Råinget I (Raä 123:1, Ådalsliden sn, Ångermanland) 
 
Ungefär 3,5 km uppströms Nämforsen, på Ångermanälvens östra strand, 
ligger en undersökt och idag delvis överdämd boplats som brukar kallas 
Råinget I. Den påträffades år 1946 i samband med anläggandet av en 
skyddsväg i en svacka på stranden. Ett par gropar hade tagits upp för att 
erhålla fyllnadsmaterial till den blivande vägbanken. I en av dessa gropar 
iakttogs en samling stenar och kolblandad jord ”många decimeter” under 
markytan. Arbetet stoppades då och fyndet anmäldes till Gustaf 
Hallström. Eftersom dämingsarbetena vid Nämforsens kraftverk skulle 
komma att lägga ett område en bit uppströms Nämforsen under vatten 
inventerades området och ett flertal boplatser kunde konstateras. De 
lokaler som skulle komma att hamna under dämningslinjen undersöktes, 
däribland Råinget I (Enqvist 1946a). 
 
Undersökningen av Råinget I utfördes hösten 1946 under ledning av 
Gustaf Hallström. Han författade även preliminära rapporter över 
undersökningarna vid Råinget I, II, III och V (nedan motsvarar de 
referensen Hallström 1947). Fynden från alla dessa Råingetlokaler har 
därefter klassificerats inom forskningsprojektet NTB. Data från Råinget I 
har dessutom under våren år 2000 digitaliserats inom Nämforsenprojektet 
(George 2001:108 ff). 
 
Totalt undersöktes ca 560 m2 med ett djup av som mest ca 1 meter. 
Bevarad stratigrafi framkom och sammanlagt har fem lager kunnat 
urskiljas. Stratigrafin har kunnat användas i forskningen för 
uppbyggnaden av en kronologisk stomme och lokalen har därför ett 
särskilt stort vetenskapligt värde. I de fyndförande skikten fanns omkring 
20 härdar eller rester av härdar (för deras utbredning se George 2001:125 
fig. 11). Av dessa anläggningar är ”härd XVI” med måtten 11 x 6 m 
särskilt viktig. Den kan med en sådan utbredning naturligtvis inte vara 
någon vanlig härd, vilket även tidigare påpekats (Baudou 1977:82 ff). 
Under Nämforsenprojektets gång växte en tolkning fram att anläggningen 
kan ha varit en hydda. Tecken finns även på att brons kan ha gjutits i 
hyddan (George 2001:122 ff). Hallström var sannolikt själv inne på 
tanken att bostäder funnits på lokalen. I en artikel i Svenska Dagbladet 
(17 oktober 1946), som bygger på uppgifter från Hallström, sägs; ”Här 
hittades först och främst en egendomlig koncentration av över 20-talet 
härdar och stora stenflak, vilka senare troligen bildat golv i större 
bostäder medan de förra, i flera fall vackert rundade, antingen varit 
friluftshärdar eller använts som eldstäder inne i mindre runda tältliknande 
hus.”  
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Enligt fyndlistor upprättade inom NTB-projektet 1971 utgörs fynden från 
utgrävningen av Råinget I av totalt sett 1846 kärnor, avslag och rest, 
ungefär 225 skrapor, ett 60-tal spetsar/fragment av dito (varav ca 40 
slagna och ca 20 slipade), ca 25 slipade skifferfragment, ett 10-tal brynen 
samt några klubbor och yxor/mejslar. Vidare framkom 997 skärvor 
keramik, mestadels dekorerat asbestgods (Forsberg 2001:133 f), slagg, 
ben, samt övriga fynd såsom sänkestenar, fragment av brons och järn, 
knackstenar m m. Bland 5040 g brända ben har följande arter kunnat 
identifieras: bäver, älg, hund, mård, lax, gädda, nötkreatur, braxen, tjäder 
och räv. Bland 3545 g obrända ben identifierades älg, nötkreatur och 
bäver (Ekman & Iregren 1984:61 ff). Bland fynden finns ett som är 
särskilt omtalat (fynd nr 972, bild se Baudou 1992a:89, fig 69 samt 
George 2001:127, fig 14). Det är ett ristat stycke av skiffer (H) med 
måtten 64x19x11 mm. Stycket har, enligt tidigare tolkningar, på ena 
bredsidan en konturtecknad älg och på den andra en konturtecknad 
människa (Baudou 1992a:88 f, 1993:254). På en smalsida finns dessutom 
en ristning föreställande ett spjut (Baudou 1992a:88 f, 1993:254; Ch. 
Lindqvist 1994:237) eller en orm (Wennstedt Edvinger 1993:17; Ch. 
Lindqvist 1994:237; Fandén 2002:15; Huggert 2002:27). Stycket har 
alltsedan det påträffades ansetts visa på ett samband mellan 
hällristningarna vid Nämforsen och boplatsen (Enqvist 1946a, 1946b).  
 
Baudou har påvisat skillnader i fyndmaterialet mellan de olika lagren. 
Han nämner bl a att avslag och slagna pilspetsar med tvär bas av 
brecciekvarts dominerar ovanför den s k härd XVI. Där är även 
asbestkeramiken vanlig. Under samma anläggning dominerar kvartsen 
och slipade skifferspetsar med tånge förekommer. Under härd XVI låg ett 
sandlager och därunder ytterligare ett kulturlager med skärvsten och kol. 
Genom jämförelser med andra lokaler föreslår Baudou att den första 
bosättningen på Råinget I daterar sig till tiden före 2 500 f Kr men att den 
mest omfattande bosättningen faller inom bronsåldern. Han säger att 
medan det bara finns enstaka tidiga skifferpilspetsar så är de slagna 
spetsarna talrika. Han anser även att bosättningen fortsatt in i äldre 
järnålder, troligen till århundradena omkring Kr f och att en ännu senare 
sporadisk bosättning också kan ha förekommit (Baudou 1977:84 ff). 
Råinget I ingår som en viktig komponent i Baudous hypotetiska 
bosättningsmönster för Nämforsenområdet. I det utgörs bosättningens 
kärna av basboplatsen och tillika helårsboplatsen Råinget I. Under 
vinterhalvåret sprids en del av gruppen bl a för älgjakt, medan en annan 
del av gruppen bor kvar. Under sommarhalvåret samlas man på lokalen 
igen, men under en del av sommaren drar en del av gruppen till stammens 
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samlingsboplats vid Nämforsen, där också delgrupper från andra 
basboplatser samlas. Han säger vidare att specialiserade, mindre boplatser 
även kan förekomma utanför basboplatsen under sommarhalvåret. 
Baudou anser, utifrån fyndens dateringar, att detta bosättningsmönster 
kan ha existerat i tre till fyra årtusenden (Baudou 1992b:77 f). 
 
Keramikmaterialet från lokalen har studerats av Forsberg (2001). Hans 
genomgång visade att Råinget har en omfattande variation vad gäller 
olika keramiktyper. Flera magringstyper har använts: asbest, bergart, hår, 
annat organiskt material och glimmer. Även dekoren varierar kraftigt. 
Genom att datera den svarta beläggningen på sju keramikskärvor har han 
kunnat visa att de olika typerna av asbestgods härrör från yngre 
bronsålder och äldre järnålder, medan de övriga typerna keramik härrör 
från senneolitikum och äldre bronsålder. Tre skärvor kunde hänföras till 
lagerföljden och indikerar där en kronologisk progression. Han antar 
därför att stora delar av lokalen har (haft) en intakt stratigrafi. Utifrån de 
spatiala analyserna och dateringen av keramiken antar han att härd XVI / 
hyddan kan dateras till övergången mellan senneolitikum och äldre 
bronsålder (Forsberg 2001:129 ff). Nämnas här bör även att man anser att 
keramik kan ha tillverkats på platsen, bl a att döma av de större bitar 
råasbest som framkommit vid undersökningen (Enqvist1946a, 1946b; 
Svenska Dagbladet 17 oktober 1946; George 2001:106).   
 
I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (Raä 123, Ådalsliden sn, 
Ångermanland) finns en uppgift om att det verkar finnas rester kvar på 
Råinget I och, speciellt, vid Råinget II. Frågan har ställts om boplatsen 
verkligen grävdes i botten, eller om det kan finnas äldre fornlämningar på 
Råinget i djupare lager (exempelvis hindrades arbetet vid Råinget I av 
tjälen i oktober 1946). Dessutom anses det möjligt att boplatsen 
ursprungligen haft en större utbredning, men sedan eroderat bort (George 
2001:110, 118 ff). Vid fornminnesinventeringen 1994 framkom vid 
Råinget I rikligt med skärvsten, några enstaka avslag av kvarts och 
kvartsit och dess utsträckning angavs till 220 x 40 m 
(Fornminnesregistret, Raä 123, Ådalsliden sn, Ångermanland). 
 
Utvärdering 
 
Jag delar i viss mån tidigare forsknings uppfattning om kronologin på 
Råinget I. Jag finner det sannolikt att härd XVI / hyddan kan dateras till 
den tid som Forsberg angivit, d v s övergången mellan senneolitikum och 
äldre bronsålder. Det kan här nämnas att rektangulära hyddgrunder i 
Stalon också daterats till denna tid (Lundberg 1997:102 f & 119 f). Det är 
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också möjligt att Hallströms teori om att det funnits flera hyddor på 
lokalen är riktig. Kanske kan exempelvis härd XII ha utgjort en del av 
ytterligare en hydda?  
 
Det av Baudou nämnda kulturlagret med skärvsten och kol som ligger 
under ett sandlager som i sin tur ligger under härd XVI / hyddan är 
synnerligen intressant. Det är uppenbart att härd XVI / hyddan föregås av 
en tidigare fas av aktiviteter på platsen. Jag anser det troligt att kvartsen 
och tångespetsarna av skiffer som Baudou nämner hör ihop med detta 
äldre kulturlager. Kulturlagret kan, om man vill följa Baudous indelning i 
artificiella lager på platsen, räknas som ett sjätte lager (jfr Baudou 
1977:84 fig. 48). Forsberg har uttryckt att det enda som överraskade 
honom i analysen var att de lägsta lagren verkar något yngre än tidigare 
antaget (Forsberg 2001:144). Det är då viktigt att understryka att detta 
lägst liggande kulturlager ännu inte daterats med 14C-metoden. Kanske 
grävdes heller inte lokalen i botten överallt. Sandlagret mellan 
kulturlagren kan indikera diskontinuitet i användandet av lokalen. Kanske 
representerar det en tid när lokalen inte användes? 
 
Det ristade skifferstycket (fynd nr 972) påträffades, enligt Hallströms 
fynduppgifter, under stenarna till härd XII, eventuellt ned till 20 cm under 
stenarna. Enligt Baudous beräkning blir detta 48-68 cm djupt. Baudou 
anser därför att stycket hör till lager V och att det kan dateras till 
sannolikast senneolitikum, alternativt mellanneolitikum (Baudou 
1993:254 ff). Eftersom en skifferspets (H) av yngre typ (med konkav bas 
och slipad skåra, fynd nr 927) påträffades 10 cm under stenarna till härd 
XII i en av rutorna intill stycket finner jag det snarare troligt att 
dateringen ska sättas till någon gång under den tid dessa spetsar brukades, 
d v s tiden senneolitikum – äldre bronsålder (se kap 3). Härd XII kan då 
således inte heller vara äldre än så. Baudou har för övrigt själv tidigare 
sagt att lager V på Råinget I sannolikt helt eller delvis tillhör tiden 1600 – 
1400 f Kr (okalibrerat) (1978a:14 f) och han har även själv explicit 
uttryckt att ovannämnda spetstyp förekommer under senneolitikum och 
äldsta bronsålder (Baudou 1977:99). Min datering av stycket stöds även i 
viss mån av 14C-dateringarna av keramikskärvorna och deras möjliga 
kopplingar till lagren på platsen. Flera av de understa lagren dateras till 
äldre bronsålder. Det bör dock framhållas att fynduppgifterna från några 
av skärvorna är osäkra (se George 2001:122, tabell). Jag instämmer i 
uppfattningen att den ristade skifferplattan kan visa på ett samband 
mellan Råinget I och hällristningarna vid Nämforsen. Motiven på 
skifferplattan visar emellertid en möjlig koppling även åt andra håll. 
Baudou nämner att (1992a:88) kombinationen av motiven som finns på 
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skifferstycket inte förekommer på hällristningarna och att den 
kombinationen är knuten till den enskilde jägaren, inte till 
hällbildsplatsen. Motivkombinationen finns emellertid även på en del av 
den centrala delen av hällmålningen vid Hästskotjärn, Kalls sn, Jämtland 
(Huggert 2002; bild se även Fandén 2002:31). Där finns i närheten av 
varandra en orm, en älg och en människoliknande figur, även den med 
några ”streck” riktade uppåt. Denna del av målningen kan då möjligen 
dateras till ungefär samma tid som stycket (jfr Huggert 2002). 
Hästskotjärn ligger i närheten av jämtlandsfjällen, från Råinget I 
fågelvägen närmast rakt västerut ca 18 mil i riktning mot Trondheims-
fjorden. 
 
Dateringen av lager V vid Råinget I är viktig för den norrländska 
kronologin. Bl a stöder sig dateringen av den bifaciala tillslagnings-
tekniken (flathuggningstekniken) delvis på dateringen av detta lager. Det 
är nämligen redan i lager V som andelen B7c-avslag ökar liksom andelen 
brecciekvarts (Baudou 1978a:13 fig. 10). Jag anser att dessa ökningar, 
sammantaget med 14C-dateringarna av lagren (se George 2001:122, 
tabell) indikerar att lager V vid Råinget I, i vart fall ställvis, verkligen har 
en yngre datering än vad som tidigare antagits (jfr Baudou 1978a:13 ff). 
Det medför att det ristade skifferstycket mycket väl kan vara yngre än 
vad man tidigare ansett. Det medför även en möjlighet att ovan nämnda 
tillslagningsteknik blir vanlig först samtidigt som de bifacialt slagna 
spetsarna med tvär bas blir vanliga (jfr Baudou 1978a:15 f; se även min 
diskussion i kap 3.5.1.).  
 
Enligt min mening bör man fråga sig huruvida fynddjupet i centimeter är 
direkt jämförbart över hela denna stora grävda yta. Kanske har inte 
pålagringen av sand m m (se George 2001:118 ff) skett i samma 
omfattning överallt. Det är möjligt att ett specifikt fynddjup / lager kan ha 
olika datering inom olika områden på lokalen. Det är emellertid svårt att 
kontrollera stratigrafin i efterhand eftersom profiler inte har upprättats för 
hela området.  
 
Jag ser det, i likhet med Baudou, som troligt att det pågått aktiviteter på 
platsen redan någon gång under tiden tidigneolitikum – 
mellanneolitikum. Platsen skulle därför kunna tolkas som en 
aktivitetslokal, men eftersom det verkar finnas ett kulturlager från denna 
tid är det även möjligt att den fungerat som ett basläger. Av mängden 
fynd att döma har den emellertid knappast varit det under någon längre 
tid. Det är dock, som berörts ovan, viktigt att tänka på att i synnerhet 
denna nivå kanske inte undersökts inom hela ytan. Efter denna tid följer 
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sandlagret, som kanske representerar en tid när lokalen inte användes. 
Någon gång under tiden senneolitikum – äldre bronsålder har dock 
lokalen börjat användas mer intensivt. Sannolikt uppfördes då en hydda, 
möjligen två, på platsen. De slagna spetsarna och dateringarna av 
keramiken visar att en tämligen omfattande användning av lokalen har 
skett under bronsålder och fortsatt in i järnålder ungefär fram till Kr f. Jag 
finner det därför troligt att lokalen under perioden senneolitikum – äldre 
järnålder, i vart fall tidvis, har fungerat som ett basläger. Det finns ingen 
daterad trolig hydda på platsen från periodens yngre skede, d v s från 
ungefär tiden yngre bronsålder – äldre järnålder. Däremot finns det flera 
anläggningar på platsen som kan ha utgjort härdar i mindre hyddor av 
enklare karaktär, i likhet med vad som tidigare föreslagits redan i artikeln 
i Svenska Dagbladet (17 oktober 1946). Som Baudou angett så verkar 
platsen även ha använts sporadiskt under senare tider. 
 
Jag håller med George (2001:125) om att det verkar gå att komma vidare 
när det gäller det kronologiska arbetet. Med hjälp av de nya dateringarna, 
keramiken och digitaliseringen av data är det möjligt att man på ett bättre 
sätt än förut kan bena ut såväl vertikal- som horisontalstratigrafierna på 
platsen. Om en sådan studie dessutom kunde kopplas ihop med en 
liknande studie av exempelvis Hällalokalerna, skulle kanske kronologin 
m m kunna förfinas ytterligare. En sådan studie skulle emellertid bli 
alltför omfattande för att kunna företas här i denna skrift. 
 
4.3.3. Råinget II (Raä 123:2 / 124, Ådalsliden sn, 
Ångermanland) 
 
Boplatsen Råinget II ligger mellan 80 – 100 m sydost om Råinget I. Vid 
fornminnesinventeringen 1994 angavs dess utsträckning till 500 x 20 – 60 
m. Då iakttogs enstaka till rikligt med skärvsten samt enstaka avslag och 
föremål av kvarts på platsen (Fornminnesregistret, Raä 123, Ådalsliden 
sn, Ångermanland). Lokalen undersöktes den 16 – 17 september 1946. 
Sammanlagt 22 m2 togs upp. Inom ytan framkom fyra stenpackningar 
eller härdar, en stor och tre mindre, på en nivå av ca 40 cm under torven 
(Hallström 1947:7). Enligt fyndlistor och fyndteckningar från NTB 
påträffades 8 slagna spetsar / fragment av dito, ett slipat förarbete till en 
skifferspets (J), 15 skrapor, 27 avslag, 15 restprodukter, en liten mängd 
asbest, kol och slagg, samt brända och obrända ben. De brända benen har 
inte analyserats/identifierats, medan de obrända benen kunde bestämmas 
till nötkreatur (Ekman & Iregren 1984:61 ff). Därtill påträffades även 
keramik. Keramiken har tidigare beskrivits skilja sig markant från den vid 
Råinget I (Hallström 1947:7). Forsberg, som analyserat keramik från bl a 
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Råinget I, II och III, nämner emellertid att det på Råinget II både fanns 
asbestkeramik (32 skärvor) och organiskt magrad keramik (79 skärvor, 
varav en med textilornering) av liknande slag som på Råinget I. 
Asbestkeramiken härrör sannolikt från minst två olika kärl. Han nämner 
även att det på Råinget II finns en skärva av ett tunt asbestmagrat gods 
med textilornering och att ett sådant gods även förekommer på lokalen 
Råinget III (Forsberg 2001:136). Enqvist har (1946a) gett ett förslag till 
hur Råinget I och Råinget II kan tolkas: ”De båda varandra närliggande 
platserna har säkerligen haft intimt samband med varandra, kanske har 
närbesläktade familjer här en gång för 3000 år sedan bott grannar med 
varandra.”. 
 
Utvärdering 
 
Det verkar av inventeringsuppgifterna att döma (se även lokal Råinget I 
ovan) som om endast en liten del av denna lokal blev föremål för 
undersökning och att det finns rester kvar av den än idag. Detta medför 
att mina tolkningar av boplatsens funktion blir mycket osäkra. Även om 
lokalen inte undersökts i sin helhet går det emellertid att se i vilken 
riktning de påträffade fynden kan peka. 
 
Förarbetet till skifferspetsen (fynd nr 21) verkar vara ett äldre fynd från 
lokalen. Av fyndteckningen att döma har det, enligt mitt tycke, 
antydningar till tånge och mothakar och det påträffades djupast av de 
nivåangivna spetsfynden (djup 60 cm). Det är möjligt att det kan avspegla 
någon aktivitet på platsen redan någon gång under tiden tidigneolitikum - 
mellanneolitikum. Att döma av fynden från den lilla undersökningen 
verkar emellertid tyngdpunkten i användandet av lokalen ligga senare i 
tid. Forsberg daterade både den organiskt magrade keramiken och 
asbestkeramiken i sin analys till senneolitikum – äldsta bronsålder och 
asbestgodset till yngre bronsålder – äldre järnålder (Forsberg 2001:141). 
Dateringen av de slagna spetsarna kan sättas till tiden ca 1800 f Kr – Kr f 
(se kap 3). Sammantaget ger det en bild av ett flitigare nyttjande av 
lokalen under tiden senneolitikum – äldre järnålder än under de 
föregående perioderna. Bland de slagna spetsarna finns såväl hela spetsar 
som udd, mitt och basfragment. Det pekar i riktning mot att användandet 
även i viss mån har varit varierat. Frånvaron av förarbeten till slagna 
spetsar och det låga antalet avslag och restprodukter i det utgrävda 
området indikerar emellertid att tillverkningen av bl a spetsar möjligen 
huvudsakligen kan ha skett på en annan plats. Antalet fynd och antalet 
fyndkategorier kan även sägas vara tämligen lågt, vilket talar emot en 
tolkning av lokalen som ett basläger. Detta under förutsättning att fynden 
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från det lilla utgrävda området är representativt för lokalen som helhet, 
vilket emellertid är ytterst osäkert för denna lokal. Anläggningarna kan 
visserligen utifrån rapporttexten att döma sägas ha något samband med 
fynden, men deras funktioner och dateringar är ännu oklara. Utifrån 
kända data från lokalen finner jag det därför, sammanfattningsvis, möjligt 
att den huvudsakligen fungerat som en aktivitetslokal under tiden 
senneolitikum – äldre järnålder, även om det ska betonas att det inte går 
att utesluta att platsen nyttjats som ett basläger.  
 
Intressant i detta sammanhang är skillnaden mellan de sannolika 
huvudsakliga dateringarna av keramiken på Råinget I respektive Råinget 
II. Medan de flesta skärvorna på Råinget I är av det jämförelsevis yngre 
asbestgodset, 712 av totalt 997 skärvor (Forsberg 2001:133), är alltså de 
flesta skärvorna från Råinget II av de äldre typerna av keramik (Forsberg 
2001:136). Dessa äldre typer på Råinget II är grovt sett samtida med 
hyddan/hyddorna på Råinget I. Under den tid när Råinget I med stor 
sannolikhet kan tolkas som ett basläger nyttjas alltså Råinget II kanske 
som en aktivitetslokal där bl a keramik nyttjas, möjligen av samma 
människor att döma av det korta avståndet lokalerna emellan. Men, 
såsom betonats ovan, kan det dock ej heller uteslutas att även Råinget II 
nyttjats som ett basläger (se även Enqvists tolkning ovan). Under den tid 
när keramik används flitigast på Råinget I används emellertid keramik 
möjligen endast i en mer begränsad omfattning på Råinget II. 
 
4.3.4. Råinget III ”Granforsen” (Raä 126, Ådalsliden sn, 
Ångermanland) 
 
Lokalen ligger på Ångermanälvens västra strand och är enligt 
inventeringsuppgifterna idag troligen till största delen överdämd 
(Fornminnesregistret, Raä 126, Ådalsliden sn, Ångermanland). Den 
undersöktes 26-27 september 1946. Då var den belägen omedelbart i och 
under dämningslinjen och ansågs till största delen förstörd av höga floder. 
Nio mindre och tre något större provschakt lades längs hakets kant. 
Nedanför haket fanns en 20-25 m bred blockrik strand. Fynd påträffades 
från haket och 1-5 m upp på strandslänten samt ca 3 m nedanför haket 
(Hallström 1947:8). Enligt fyndlistor utarbetade av NTB består fynden på 
Råinget III sammantaget av; en stenklubba, en stenklubba med 
skaftränna, två fragment av eventuella brynen, ett bryne, två skrapor, två 
fragment av slagna spetsar samt 11 avslag och 8 restprodukter. Dessutom 
påträffades brända ben (ej analyserade/identifierade, se Ekman & Iregren 
1984:61 ff) och här och var skärvstenspackningar, eventuellt härdar 
(Hallström 1947:8). Enligt Forsberg (2001:136) framkom även några 
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skärvor keramik på Råinget III. Dels av ett tunt, asbestmagrat gods med 
textilornering och dels av odekorerat asbestgods.  
 
Utvärdering 
 
Resultaten från Forsbergs analys av keramiken från Råingetlokalerna 
indikerar att asbestgodset sannolikt kan dateras till tiden yngre bronsålder 
– äldre järnålder (Forsberg 2001:141). De slagna spetsarna indikerar en 
datering inom tiden ca 1800 f Kr – Kr f (se kap 3). Inga säkra neolitiska 
fynd påträffades på lokalen. Antalet fynd och fyndkategorier från platsen 
är lågt och anläggningarnas kopplingar till fynden, deras funktioner och 
dateringar är oklara. Lokalen har ansetts förstörd av höga floder, vilket 
verkar möjligt. Den utgrävda ytan verkar heller inte så stor. Lokalen är 
därför svår både att datera och funktionsbestämma. De data som finns 
pekar emellertid sammantaget mot att lokalen i vart fall nyttjats för 
aktiviteter under tiden bronsålder – äldre järnålder. 
 
4.3.5. Råinget V ”Åkvisslan” (Raä 125, Ådalsliden sn, 
Ångermanland) 
 
Boplatsen är belägen på Ångermanälvens västra strand. Den är idag 
överdämd (Fornminnesregistret, Raä 125, Ådalsliden sn, Ångermanland), 
men låg tidigare på den norra udden av Fjällsjöälvens utlopp i 
Ångermanälven. Boplatsen undersöktes 1946. Grävningen omfattade dels 
en yta om 10 x 5 m och dels 6 provgropar (Hallström 1947:9). Fynden 
utgörs, enligt NTB’s fyndlistor, av 11 slagna spetsar, 3 knivar, 15 
skrapor, 1 mejsel (H, grön skiffer), 30 avslag, 9 restprodukter, 2 
tillspetsade träpinnar samt obrända ben (ej analyserade, se Ekman & 
Iregren 1984:61 ff). Flera fynd har, av fynduppgifterna att döma, 
framkommit intill varandra. Inga anläggningar påträffades vid 
undersökningen.  
 
Utvärdering 
 
De slagna spetsarna kan dateras till någon gång under tiden 1800 f Kr – 
Kr f (se kap 3). Jag finner det även troligt att många av de andra fynden 
från lokalen är samtida med de slagna spetsarna, då de framkommit intill 
eller på samma fyndnivå som dessa. Inga anläggningar påträffades och 
antalet fynd och fyndkategorier är få. Sammantaget talar det för att 
platsen använts som en aktivitetslokal någon gång under tiden 1800 f Kr 
– Kr f. George anger att lokalen vid Åkvisslan var kraftigt eroderad av 
älven och att det var därför som fynden inte blev så många (George 
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2001:110). Det är tänkbart, men svårt att utvärdera idag. Det är även 
möjligt att lokalen endast använts för mer begränsade aktiviteter som inte 
genererat några större mängder efterlämnade fynd. Ställvis verkar den 
närmast ha använts som en depå. Exempelvis påträffades sex av de slagna 
spetsarna och några av de andra fynden intill en större lyftsten. Spetsarna 
var hela eller näst intill hela (fynd nr 11).  
 
4.3.6. Tubäcken (Raä 127), Forsås (Raä 128), Häxmo (Raä 156 
och 165) m fl 
 
Lokalen Tubäcken är belägen på Ångermanälvens västra strand, i 
närheten av Tubäckens mynning. Vid anläggandet av ett fäste till en 
flottningsbom påträffades i februari 1947 en trolig härd på platsen. 
Hallström kontaktades och senare samma år utfördes en undersökning. 
Då påträffades sex härdar på ett djup av 40 – 60 cm. I två av härdarna 
framkom lite brända ben och avslag av kvarts, kvartsit och skiffer (Janson 
1947:53 f; Johansson 2004:12). Några benfragment har bestämts till älg 
och bäver (Ekman & Iregren 1984:61 ff). Enligt NTB’s fynduppgifter har 
2 avslag och 9 rest påträffats på platsen. Vid fornminnesinventeringen 
1994 iakttogs enstaka till talrikt med skärvsten och lokalen bedömdes ha 
en utsträckning av 80 x 10 m (N-S). Området befanns emellertid vara 
omrört och det är oklart om något av lokalen är bevarat 
(Fornminnesregistret, Raä 127, Ådalsliden sn, Ångermanland). 
 
Boplatsen Forsås ligger vid Ångermanälvens västra strand. Den 
undersöktes 1947. Grävningsområdet låg till stor del under vattenytan 
och man försökte hålla borta vattnet med hjälp av jordvallar. Hallström 
beskrev ytan som en liten lagun. Vid grävningen framkom skörbränd sten 
i form av rester av härdar som rubbats. Vidare påträffades 40 – 50 cm 
under torven stora mängder obrända ben och tänder, ett fåtal avslag av 
kvarts, kvartsit och skiffer, några fragment av kvartsitspetsar samt 
asbestmagrad keramik. Även modernt lergods framkom vilket tyder på att 
fyndlagret legat blottat under senare tid (Janson 1947:54 f; Johansson 
2004:12; George 2001:110). Lokalen är idag helt överdämd 
(Fornminnesregistret, Raä 128, Ådalsliden sn, Ångermanland). Benen 
från platsen har bestämts till älg och nötkreatur (Ekman & Iregren 
1984:61 ff; Ch. Lindqvist 2001:90). 
  
Lokalen Häxmo (Raä 156) är belägen på Ångermanälvens västra strand. 
Den påträffades vid inventeringen 1994. På platsen hade dessförinnan 
några lösfynd (Raä 165) hittats. De utgörs av två spjutspetsar av kvartsit, 
en spets av mörk kvarts, en spets av vit kvartsit, en spets av ospecificerat 
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råmaterial samt en mejsel av grågrön bergart. Häxmo har en utbredning 
av ca 640 x 40 m (NNV-SSÖ). Vid inventeringstillfället påträffades 
måttligt till rikligt med skrapor, kärnor och avslag av kvarts samt enstaka 
till mycket rikligt med skärvsten. Skärvstenen framkom inom hela 
området även i form av koncentrationer, 1-3 m i diameter, som tolkats 
som eventuella rester av härdar eller kokgropar (Fornminnesregistret, Raä 
156 och 165, Ådalsliden sn, Ångermanland). 
 
Utvärdering 
 
De få fynden från Tubäckenlokalen indikerar en möjlig förhistorisk 
datering av i vart fall två av anläggningarna på platsen. Någon närmare 
precisering av lokalens datering och funktion låter sig emellertid inte 
göras på denna analysnivå. Kvartsitspetsarna och den asbestmagrade 
keramiken på boplatsen vid Forsås visar att någon form av aktivitet skett 
där någon gång under tiden senneolitikum – äldre järnålder, men lokalens 
funktion kan inte avgöras eftersom härdarnas dateringar och funktioner 
inte är kända. De slagna spetsarna vid Häxmo indikerar att lokalen 
använts någon gång under tiden 1800 f Kr – Kr f, men eftersom den inte 
har undersökts går det inte att utvärdera lokalens funktion närmare här. 
Ytterligare några boplatser har påträffats inom Nämforsenområdet 
(exempelvis Raä 129, Raä 147 och Raä 188). Fynduppgifterna från dessa 
är emellertid alltför knappa för att det ska vara meningsfullt att på min 
analysnivå försöka preliminärt datera och funktionsbestämma dem. De 
kan emellertid, tillsammans med lösfynd, skärvstensförekomster, 
fångstgropar m fl fornlämningar inom området, i vart fall sägas bidra till 
att förstärka bilden av ett nyttjande av Nämforsenområdet under 
förhistorisk tid. Särskilt viktig att framhålla ur det perspektivet är en ännu 
odaterad gravgrupp (Raä 14), bestående av en stensättning, två rösen och 
en stensättningsliknande lämning, vilka är belägna ungefär 400-500 m 
ostsydost om Ställverksboplatsen. 
 
4.3.7. Hällristningarna vid Nämforsen 
 
Hällristningarna vid Nämforsen (idag utgörande hällristningsområdet Raä 
193, Ådalsliden sn, Ångermanland) omnämndes redan år 1705 i en 
latinsk avhandling om Ångermanland, ”De Angermannia” av Erik 
Mickelsson Ström. De sågs då som ”ingrafda runor eller andra 
skriftecken” (efter en översättning från 1905 av Erik Modin) (Hallström 
[1945] 1967:60; Bergström 1983:82). I A. A:son Hulpers ”Samlingar till 
en beskrivning öfver Norrland”, del IV Ångermanland år 1780, beskrevs 
de för första gången som djurbilder (Baudou 1977:75, 2001:11). Under 
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1800-talet studerades ristningarna av flera forskare och entusiaster, men 
de flesta av deras anteckningar blev aldrig publicerade. År 1906 
påbörjade arkeologen Gustav Hallström en omfattande dokumentation av 
ristningarna (Hallström [1945] 1967:60 f). Arbetet skulle komma att pågå 
mer än ett halvt århundrade. 1960 publicerades hans stora verk 
(Hallström 1960) där han la grunden till kunskapen om hällbilderna i 
Norrland (Baudou 1977:75).  
 
Ristningarna fanns innan dämningen dels på norra stranden (inom ett 
område strax ovanför översta forsnacken och på den s k Lillforshällan), 
dels på Laxön, Brådön och Notön samt på södra fastlandsstranden, nästan 
ända ner till forsens slut. Avståndet mellan ristningarnas yttersta figurer 
var då ca 500 m (V-Ö) (Hallström [1945] 1967:10 ff). Hallström räknar 
med ca 1750 olika figurer och dessutom över 300 linjer som inte syntes 
bilda några figurer inom området. Enligt Hallström fördelar sig 
ristningarna på följande viss: Lillforshällan och Laxön samt norra och 
södra älvstranden ca 500 figurer, Brådön ca 400 figurer och Notön ca 800 
figurer. Ristningarnas storlek är mellan 10 och 220 cm med de flesta 
inom intervallet 30 – 50 cm (Hallström 1960; Baudou 1977:75 f; 
Lindgren 2001:45). Hallström hade kommit fram till att där fanns 719 
djur (älgar), 366 skepp och båtar, 87 människor, 80 vinkelböjda figurer, 
34 säkra skålgropar, 25 fotsulor, 19 fiskar, 9 fåglar, 11-15 älghuvudyxor 
samt ca 30 st övriga (Hallström 1960:284 f; Baudou 1977:76). Sedan dess 
har emellertid antalet kända figurer utökats. Vid ett dokumentations- och 
imålningsarbete av Christian Lindqvist 1997 framkom ca 150 nya 
ristningar (Ch. Lindqvist 1999:105; Bergvall & George 2001:5) och vid 
nya inventeringar under åren 2001-2003 har ytterligare ca 500 figurer 
påträffats (Johansson 2004:18 f). Antalet kända ristningar från området är 
nu närmare 2300 (Larsson & Engelmark 2005:12). 
 
Generaliserande modeller för hällkonstens funktion eller roll i olika 
samhällen har presenterats i tidigare forskning (bl a Hagen 1976; Layton 
1987, 1991) och använts vid tolkningar av bl a de norrländska 
hällristningarnas sociala kontext (Forsberg 1992). Varianterna inbegriper 
(efter Forsberg 1992:56 f): a) En jaktmagisk modell, där man har försökt 
få makt över djuren med hjälp av bilder. b) En sekulär modell, där man 
avbildat verkliga eller mytologiska händelser eller företeelser. c) 
Schamanism, där man avbildat hjälpandar eller djurets rådare. d) 
Klanritualer, där personer utanför klanen är förnekade kunskaper om 
ritualer och symboler. Flera av de tolkningar som gjorts av hällkonsten i 
norrland kan passas in i dessa varianter. Figurerna kan även tolkas på 

135 



andra sätt, exempelvis i ett mikrotopografiskt sammanhang (Ch. 
Lindqvist 1999:107).  
 
I tidigare forskning har flera olika dateringsförslag av hällristningarna vid 
Nämforsen framförts. Gustaf Hallström ansåg att de små helt uthuggna 
figurerna vid Nämforsen liknade de sydskandinaviska hällristningarna 
som dateras till bronsåldern. Genom komparativa studier, särskilt med 
norska ristningar, fann han att stora ristningar, som de vid Gärde 
(Offerdal sn, Jämtland) var av ansenlig ålder och att ristningarna 
sannolikt gradvis minskade i storlek över tid. Han ansåg även att det 
skedde en gradvis övergång från konturhuggna till helt uthuggna figurer 
vid Nämforsen, med en övergångsform i de delvis uthuggna figurerna 
(Hallström 1960; Baudou 1992a:83; Forsberg 1993:196 f, 2000:60). I sitt 
stora arbete som publicerades 1960 daterade därför Hallström 
hällristningarna vid Nämforsen till bronsåldern, med några möjliga 
undantag av några grupper (1960:372). I ett annat arbete betonar han 
även sammanhanget mellan Nämforsen och de ryska ristningarna vid 
Onegasjön och formulerar dateringen av de båda områdena till 
övergången mellan sten- och bronsåldern med en fortsättning ner i 
bronsåldern (Hallström [1945] 1967:59 f). 
 
Hallström har fått medhåll på flera punkter av Mats P. Malmer (1981). 
Malmer bygger vidare på Hallströms upptäckt att det finns en skillnad 
mellan förekomsten av olika typer av ristningar mellan å ena sidan öarna 
Brådön och Notön och å andra sidan ristningarna på fastlandet inklusive 
nuvarande Laxön. Malmer utgår i sin studie ifrån att skepp, fotsulor och 
cirklar typologiskt sett har ett sydligt innovationscentrum och 
fyrfotadjuren ett nordligt. Med en grund i sin sydskandinaviska 
skeppskronologi och Hallströms resonemang om fördelningen av 
älgfigurerna finner han det troligt att ristandet börjat på öarna. Därefter 
har fastlandet successivt tagits i bruk för ristande. Malmer utvecklar 
sedan sin typologiska serie över djurfigurerna där han finner att de stora 
Nordlandsristningarna är äldst, följda av först de konturhuggna 
ristningarna, därefter av djurristningar med inre mönster och slutligen av 
de uthuggna ristningarna som kan dateras till bronsålder. Han menar även 
att cirklar, fotsulor och (vissa) skeppsbilder kan dateras till tidig/äldre 
bronsålder (Malmer 1981:65, 90 ff, 1992:11; Forsberg 1993:197 f). 
 
Malmers studie har kritiskt diskuterats av Christian Lindqvist i flera 
arbeten (1983, 1984, 1994). Lindqvist menar att Malmer varit alltför 
inriktad mot Sydskandinavien som innovationscentrum. Han säger att 
båtar och djurfigurer som ristats i samma stilar bör vara lika gamla och att 
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det bara finns 3-5 typiskt sydskandinaviska skepp vid Nämforsen. Han 
menar även att eftersom de sydskandinaviska typerna (25 fotsulor, 3-5 
skepp och 2 solhjul) förekommer intill de konturhuggna ristningarna kan 
det indikera att de konturhuggna ristningarna är yngre än de uthuggna. 
Dessutom, anför han, är de nordliga båtarna och de sydskandinaviska 
skeppen knappast stilistiskt jämförbara. Därför skulle dateringen av 
ristningarna till bronsålder falla. Efter en studie över de olika 
ristningstypernas höjd över havet på Brådön konstaterar han att de 
uthuggna figurerna är de högst belägna. Därefter följer de konturhuggna 
och lägst ligger de sydskandinaviska. Han anser därför att de uthuggna är 
de äldsta ristningarna. Detta menar han även styrks av 
ristningskvalitéerna. Han följer upp dessa studier med en analys av 
båtristningarnas höjd i procent av tapesgränsen och finner att det finns två 
traditioner att rista båtar. En östlig tradition med helt uthuggna båtar och 
en västlig med konturhuggna båtar, som tolkas som skinnbåtar (Lindqvist 
1983:3 ff, 1984; Forsberg 1993:198). 
 
Baudou kommer fram till liknande slutsatser som Lindqvist. Baudou 
ansåg 1977, bl a på basis av Egil Bakkas studie av hällkonsten i 
dåvarande Sovjet (Bakka 1976), att noggranna jämförelser borde göras 
mellan Nämforsenristningarna och de till tiden före 2000 f kr daterade 
karelska hällristningarna (Baudou 1977:82). I sin kronologiska analys av 
hällristningarna vid Nämforsen (Baudou 1993) tar han utgångspunkt i en 
studie av landhöjningsförloppet på platsen och ställer hypotesen att 
ristningarna har huggits in vartefter klipporna lagts fria och vattenfallet 
vuxit ut. Hypotesen prövar han genom att ställa de äldre och de yngre 
hällristningarnas bild och idévärd mot föremålens dito och genom 
jämförelser med ett kronologiskt schema för Altaristningarna som Knut 
Helskog upprättat (se exempelvis Helskog 1988:32). I analysen ställs 
ristningarna på Lillforshällan och Laxön (i Hallström 1960:pl XXVII 
betecknat som huvudgrupp I, nivå 81-87 m ö h) mot ristningarna på 
Notön (i Hallström 1960:pl XXVII betecknat som huvudgrupp II, nivå 
73-79 m ö h). Han finner att en förändring i figurstilen skett mellan tiden 
för huvudgrupp I och II där man gått från enlinjefigurer till 
konturtecknade. Ristningarna på Lillforshällan och Laxön skiljer sig 
tydligt från den övervägande delen av den lågt liggande Notöns 
ristningar. Den högre liggande ristningsgruppen placerar han i tidig- och 
mellanneolitikum och den lägre i mellanneolitikum-senneolitikum. 
Nämforsenristningarnas tidsgruppering blir enligt Baudou 
sammanfattningsvis; ” 1. Tidig- och mellanneolitikum, ca 4000 – 2300 f. 
Kr.: linjetecknade och konturtecknade skepp, ythuggna och 
konturteckande älgar, linjetecknade människofigurer. Älghuvudet som 
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symbol i varierande form. 2. Senneolitikum, ca 2300-1800 f. Kr., skall 
möjligen räknas fram till den tid då de små bifacialt bearbetade 
kvartsitspetsarna blir vanliga, dvs till ca 1400 f. Kr.: konturtecknade 
skepp, älgar och människor, de sistnämnda som romboidiska figurer. 
Abstraktioner, X-tecken. 3. Äldre bronsålder ca 1800/1400-1000 [f Kr 
(mitt tillägg)]: fotsulor, enstaka hjulkors och några skepp.” (Baudou 
1993:259). Baudou anger även (1993:261, tab. 2) att när de 
sydskandinaviska tecknen av abstrakt karaktär ristas på Brådön så har den 
inhemska ristningstraditionen upphört. Som ”centrumvärde” för 
dateringen av det sätter han tiden ca 1200 f Kr. 
 
Hällristningarna vid Nämforsen har även studerats kronologiskt av 
Forsberg (1993). I analysen har han utgått ifrån ett urval av 
älgristningarna. Han gjorde först en impressionistisk klassificering av 
hela älgbildsmaterialet i 16 grupper från vilket togs ett slumpmässigt 
urval av 75 älgfigurer. De figurerna analyserades sedan närmare med 
avseende på 39 attribut i fyra huvudkategorier; kroppens utformning, 
huvudets utformning, benens utformning och övriga attribut. Analysen av 
älgfigurerna kompletterades även av vidare studier av figurmaterialet. 
Forsberg använde flera olika metoder i sin kronologiska analys; 
avancerade matematiska / statistiska metoder, komparativ fynd- och 
figuranalys, analys av figurernas belägenhet på hällarna, 
överskärningskronologiska studier och landhöjningsstudier. Ett av 
resultaten (här återgivet i något förenklad form, jfr Forsberg 1993:223, 
228) var att de uthuggna figurerna är de äldsta, med en trolig datering till 
tidigneolitikum. Sedan följer konturhuggna älgar av olika typ, oftast med 
vinklade ben. Därefter följer konturhuggna älgar med huvud i linje med 
kroppen och raka, korta ben. De förekommer också tillsammans med s k 
atleter och skinnbåtar, som Forsberg menar bör vara senneolitiska. Han 
finner även (1993:209, 223) att en konturhuggen älg med uthugget huvud 
är äldre än en helt konturhuggen älg, tvärt emot vad Hallström menade. 
De sydskandinaviska motiven daterar han till bronsåldern. De, säger han, 
kan ha ristats av ett sedentärt stamsamhälle med jordbruk och 
boskapsskötsel, men då inte som en kommunikation mellan samhällen 
(1993:244). Forsberg daterar även fjorton andra hällkonstlokaler i sin 
artikel, bl a med utgångspunkt i dessa kronologiska resultat. Han finner 
att: ”Gärde och Landverk bör vara mesolitiska, följda av Glösa, 
Skärvången B2, Hästskotjärn och Flatruet, delar av vilka bör vara tidig- 
eller mellanneolitiska. Fångsjön, Åbosjön och Brattforsen visar alla 
likheter med Nämforsens älgar av typ IV, och kan vara mellan- eller 
senneolitiska. Gärde A1-3, Norrfors, Håltbergsudden, Skärvången A och 
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B5 är alla senneolitiska, liksom delar av Hästskotjärn och Flatruet.” 
(Forsberg 1993:229 ff). 
 
Ramqvist anser att ristningarna vid Nämforsen sannolikt tillkommit under 
tiden mellan ca 3000 och 1000 f Kr och att majoriteten av dem gjorts 
omkring 2000 f Kr, men en del kanske tidigare och andra något senare. 
Han grundar dateringen på ristningarnas stil i jämförelse med ristningarna 
vid Zalavruga och Alta, på dateringen av Ställverksboplatsen och på 
förhållandet att ristningarna vid Norrfors inte kan vara äldre än 2000 f Kr. 
Skillnaden mellan de uthuggna och de linjetecknade figurerna behöver 
inte vara kronologisk utan kan vara bärare av någon annan social mening, 
säger han (Ramqvist 1989:218, 1992:37 f, 2002:154). Utifrån en rumslig 
studie av hur de olika huggningsteknikerna fördelar sig vid Nämforsen 
drar han slutsatsen att de mest attraktiva platserna användes först, varefter 
mindre attraktiva lägen valdes framför möjligheten att hugga nya bilder 
över de gamla. Han tar då utgångspunkt i Hallströms och Malmers 
kronologi, med de linjehuggna bilderna som de äldsta. De mest attraktiva 
platserna utgjordes av smala passager med kraftigt forsande vatten, vilket 
han tolkar som de bästa fiskeplatserna. Minst attraktiva var de ytor som 
ligger i bakvattnet i förhållande till forsarna (1992:38 ff).  
 
Tilley (1991) ser skillnaden mellan olika motivtyper vid Nämforsen som 
indikerande olika klaner enligt ett totemistiskt system. Han anser att 
inhemska jakt- och fångstklaner mötte sydskandinaviska klaner på 
platsen för handel och sociala utbyten. Varje klan ristade då en egen 
motivtyp på hällarna. Han säger även att man vid tolkning av ristningarna 
bör titta på Evenkernas mytologi och världsbild liksom schamanismen. 
 
Bolin anser (1999) att ristningarna utförts under den tid när 
Ställverksboplatsen beboddes och anger, efter Baudou (1977:72 ff), 
denna tidpunkt till mellanneolitikum (ca 3000 BC) till äldre järnålder, 
med en majoritet av fynden från bronsålder. Bolin menar att hällkonsten 
inte bara representerar utövandet av schamanism. Den grundläggande 
principen bakom avbildandet av älgen var att folk trodde att de härrörde 
från en mytisk älgförfader. Avbildandet av älgar, båtar och människor var 
ett av de huvudsakliga sätt på vilket informationen om denna 
skapelseberättelse fördes vidare från en generation till en annan. Han 
anser att de nordliga samhällena kan ha inkorporerat nya symboliska 
element i sina berättande traditioner under bronsålder. De nya typerna av 
ristningar som då utfördes kan, enligt honom, visa på att den nordliga 
ristningstraditionen pågick även under denna tidsperiod. En indikation på 
kontinuitet, menar han, är att de ”sydskandinaviska” ristningarna gjordes 
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på samma hällar som de föregående ristningarna. Han säger: ”It is 
important to stress that the appearance of new carving images during the 
Early Bronze Age does not necessarily have to signal the end of the ”old” 
carving and painting practice within the northern rock art area. It is 
perhaps the beginning of the end of the traditional ancestral mythology 
that focuses on the concept of ancestral elks, but the chronological issue 
is still awaiting better answers.” (Bolin 1999:159 f). 
 
Goldhahn anger att den kustbundna hällkonsten i Sverige tillkom mellan 
ca 4000 – 500 f Kr (Goldhahn 2002:66). Han menar, med utgångspunkt i 
bl a Baudous (1993), Forsbergs (1993) och Christian Lindqvists (1994) 
ristningskronologier, att de äldsta motiven vid Nämforsen är de uthuggna 
djur, båt och människomotiven, vilka finns på de högst belägna platserna 
på respektive ö. Han finner att olika stilar och motiv avlöser varandra 
nedströms vilket sker på ett likartat sätt på de olika öarna. Efter de 
inledande monumentala hällarna följer ensamliggande ansamlingar. Där 
dominerar först de totalhuggna motiven vilka sedan avlöses successivt av 
konturhuggna motiv nedströms. De första konturhuggna motiven anser 
han vara större än de nedströms. Längst ned, på baksidan av öarna, 
återfinns de yngsta motiven. De utgörs på Brådön av ristningar av skepp 
och fotsulor av sydskandinavisk karaktär. Han följer där Malmers (1981) 
datering av ett av skeppen till äldre bronsålder. Goldhahn drar slutsatsen 
att ytorna närmast de vildaste forsarna togs i bruk först och ytorna som 
vänder sig mot de olika forsarnas bakvatten var de sista som användes 
(2002:57 ff).  
 
Utvärdering  
 
Jag tänker nu, med utgångspunkt i tidigare forskning, huvudsakligen 
diskutera hällristningarna vid Nämforsen ur ett generellt perspektiv. Jag 
vill dock, såsom en källkritisk synpunkt på min egen diskussion, 
framhålla att jag inte gjort någon egen djupare analys av ristningarna i 
fält inom ramen för min studie. 
 
Jag ansluter mig till uppfattningen i tidigare forskning att ristandet vid 
Nämforsen har inletts under tidigneolitikum. De uthuggna/ythuggna 
ristningarna anser jag, generellt sett, vara äldre än de konturtecknade 
(dock med en medvetenhet om att det utgör ett källkritiskt problem, jfr 
ovan). På dessa punkter finner jag Christian Lindqvists (1983, 1984 och 
1994), Baudous (1993) respektive Forsbergs (1993) argument goda (den 
relativa höjden och belägenheten, likheter med andra ristningsfält och 
överskärningar). Möjligen kan det även finnas en övergångsform med 
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delvis uthuggna figurer mellan dessa två huvudtyper, såsom Hallström 
(1960) och Forsberg (1993:196, 209 & 223) påpekat. Jag anser vidare att 
det vid Nämforsen även finns ristningar av sydskandinaviska typer och 
att de kan dateras till den äldre bronsåldern, i likhet med vad bl a Malmer 
(1981) hävdat. Emellertid finner jag att dateringen av de nordliga/lokala 
förhistoriska ristningarna/motivtyperna kan problematiseras och 
diskuteras. 
 
En del av den tidigare forskningens dateringar bygger på hällristningarnas 
likheter i utseende med motiv på föremål. Baudou nämner (1993:253 ff) 
först knivarna och dolkarna av skiffer som har grepp som ofta avslutas 
med ett älghuvud. Han daterar dessa typer till tidig- och mellanneolitikum 
och säger att det är osäkert om någon form kan tillhöra senneolitikum 
men konstaterar även att ingen dateras till bronsåldern. Den dateringen 
anser jag vara rimlig. Baudou nämner därefter några specifika ristade 
föremål. Det första föremålet som han tar upp är det ristade skifferstycket 
från Råinget I som jag redan diskuterat (fynd nr 972, se avsnittet om 
Råinget I). Medan Baudou (1993:254 ff) daterar stycket till sannolikast 
senneolitikum, alternativt mellanneolitikum, har jag daterat det till någon 
gång under tiden senneolitikum – äldre bronsålder utifrån en kontext med 
en skifferspets (H) av yngre typ (med konkav bas och slipad skåra, fynd 
nr 927). De två nästa fynd han nämner har påträffats på en boplats vid 
Lemnäset, Lesjön, Bodum sn, Ångermanland. De utgörs av 
skifferspetsar/fragment av dito med ristningar. Den ena spetsen har rak 
bas och den andra har konkav bas och slipad skåra (enligt Baudou 
(1993:256) av G. Gjessings Sunderøytyp). Baudou säger att båda dessa 
spetsar är av senneolitiska typer, bl a med hänvisning till Råinget. 
Nämnas kan även att Christian Lindqvist (1994:88 f) explict anger att de 
senneolitiska ristade skifferspetsarna av Sunderøytyp markerar slutdatum 
för de konturhuggna ristningarna vid Nämforsen. Eftersom spetstyperna 
dyker upp för första gången under senneolitikum kan de visserligen kallas 
för senneolitiska typer, men enligt min åsikt verkar det inte som om de 
också går ur bruk under senneolitikum utan under bronsålder (se kap 3 
och där anförda referenser). Data från Lemnäsetlokalen har presenterats 
och diskuterats av Åsa Lundberg (1997:32 ff, 118 ff). Av hennes 
genomgång att döma är lagren på lokalen ställvis svårtolkade och 
dateringarna spänner över en period från 5480 – 196 f Kr. Jag finner inget 
som tyder på att de ristade föremålen där har påträffats i någon 
säkerställd senneolitisk kontext. En analys av kronlogin på 
Lämnäsetlokalen med särskild inriktning mot dateringen av de ristade 
föremålen anser jag vara av intresse för framtida forskning, men eftersom 
även jag finner en datering av de ristade spetsarna till senneolitikum fullt 
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möjlig får en sådan analys anstå i detta arbete. Eftersom spetstyperna kan 
dateras till tiden senneolitikum – äldre bronsålder kan även de 
ristningstyper/motiv som flera av dem bär dateras till samma tid, 
senneolitikum – äldre bronsålder. Liknande motiv som finns på 
skifferstycken och i annan hällkonst kan då dessutom ha denna datering. 
Sålunda kan ristandet av nordliga/lokala ristningstyper vid Nämforsen, 
enligt min mening, ha fortsatt in i äldre bronsålder.  
 
Baudou nämner även ristningarna vid Norrfors som en utgångspunkt för 
dateringen av ristningarna vid Nämforsen (1993:256 ff). Han antar 
Ramqvists (1990) datering att de inte kan vara äldre än 2100 f Kr, och 
tillägger att en yngre datering teoretiskt sett inte kan uteslutas. Baudou är 
alltså inte säker på hur långt fram i tid som ristningarna av de 
nordliga/lokala motiven fortsatte vid Nämforsen. Han anger 
senneolitikum som den sista period som de ristades och sätter periodens 
utsträckning till 2300 – 1800 f Kr såsom brukligt är, men samtidigt anger 
han en alternativ möjlig utsträckning av själva perioden. Perioden 
senneolitikum skulle enligt detta alternativ sträcka sig fram till 1400 f Kr 
när de små bifacialt bearbetade kvartsitspetsarna blir vanliga. Följaktligen 
skulle då perioden bronsålder börja först 1400 f Kr (se Baudou 
1993:259). Jag har valt att hålla periodgränsen mellan senneolitikum och 
bronsålder fast vid 1800 f Kr och säger i stället att företeelserna kan ha 
fortsatt in i äldre bronsålder.  
 
Även Forsberg (1993) anger senneolitikum som den sista period då de 
nordliga/lokala motiven ristades vid Nämforsen. Han stöder sig på såväl 
Baudous dateringar av de tre ristade skifferföremålen som nämnts ovan 
och på en datering av Norrforsens ristningar till ca 2000 f Kr. Norrforsen 
mynnade då, säger Forsberg, direkt ut i en havsvik. Jag finner att det inte 
kan vara ett avgörande argument eftersom Forsberg själv menar att det då 
ristades vid Nämforsen som vid den tidpunkten inte mynnade ut direkt i 
någon havsvik. 
 
Det är ännu svårt att mer exakt avgöra hur lång tid ristandet av de 
nordliga/lokala typerna kan ha fortsatt vid Nämforsen. Flera av de ristade 
föremålen är funna som lösfynd och därför svåra att ge någon mer 
preciserad datering. Det är viktigt att även komma ihåg att dateringen av 
de ristade föremålen bara visar på någon eller några tidpunkter när 
ristande pågick. De behöver inte visa någon exakt startpunkt eller 
slutpunkt för ristandet av likartade ristningstyper/-motiv. Man bör även 
komma ihåg att det inte gick/var svårt att göra ristningar på vissa typer av 
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föremål, exempelvis de slagna spetsarna, och att ristningar även kan ha 
förekommit på organiskt material som inte finns bevarat. 
 
Fynd av lösa föremål, skifferspetsar eller skifferplattor med ristningar 
från Norrland har getts en generell datering av Britta Wennstedt Edvinger 
(1993:15 ff). Utifrån redskapstyperna och ristningsmotiven daterar hon 
dem till omkring 2000 f Kr och nämner ett tiotal exempel. I sin 
genomgång hänvisar emellertid även hon till uppgifterna att en 
skifferspets från Lemnäset är av senneolitisk typ och att skifferplattan 
från Rå-Inget I daterats av Baudou till sen- eller möjligen mellanneolitisk 
tid. Dateringarna är även få, i vart fall för norrländskt vidkommande, av 
de spetstyper där vissa exemplar bär ristningar. Jag anser att fler 
dateringar av dessa spetstyper i Norrland skulle kunna bidra till en ökad 
kunskap om hällkonsten. Dateringar skulle kanske kunna göras både 
genom dateringar av harts från de spetsar som har det (se exempelvis 
Forsberg 1985:69, fig 4.13; Holm 1991:120, fig 75 (material från norska 
sidan gränsen); Bergman 1995:55, 69, 88) samt på stratigrafiska och 
fyndkontextuella grunder. I en sådan studie bör då också källkritiska 
aspekter belysas. Uppgiften att datera dessa spetstyper, hur intressant jag 
än tycker den verkar, ligger emellertid något utanför ramen för detta 
arbete. Antar man att nyttjandet av spetsar av Sunderøytyp i Norrland kan 
sträcka sig lika/nästan lika långt fram i tiden som i Norge (se kap 3.5.1.) 
och betänker sådana spetsars kontexter med ristningar finner man att 
ristandet av de nordliga/lokala typerna vid Nämforsen mycket väl kan ha 
fortsatt in i äldre bronsålder. 
 
Baudou tydliggör att han anser att den inhemska ristningstraditionen har 
upphört när de sydskandinaviska tecknen ristas (1993:261, tabell 2). 
Forsberg kommer till en liknande slutsats om än mer implicit (1993:195, 
228). Även Lindqvist menar att produktionen av jägarhällristningar 
sannolikt avbrutits redan före bronsåldern (Ch. Lindqvist 1994:79). Jag 
anser sålunda i motsats till dem att ristandet av de nordliga/lokala 
motiven vid Nämforsen kan ha pågått även under den tid när ristningarna 
av de sydskandinaviska motiven gjordes. Noteras kan att flertalet 
fotristningar vid Nämforsen är av Malmers typ B (utan tår). De kan därför 
sannolikt dateras till äldre bronsålder (Malmer 1981:59 ff, 65; Forsberg 
1993:198). 
 
Den rumsliga samhörigheten på hällarna mellan de sydskandinaviska 
motiven och de nordliga/lokala motiven av den yngre typen, d v s de 
konturhuggna ristningarna (Ch. Lindqvist 1983; Forsberg 1993:198 f) är 
intressant. Den antyder, enligt min mening, att de som ristat de båda 
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yngsta typerna (den sydskandinaviska samt den nordliga/lokala 
konturhuggna) har lotsats av varandra, någon eller något på platsen, så att 
de båda yngre typerna har kommit att hamna på i stort sett samma 
områden och nivåer över havet/vattnet. Jag anser därför att även den 
rumsliga samhörigheten dem emellan signalerar ett tidsmässigt samband.  
 
Fördelningen av de uthuggna respektive de konturtecknade älgfigurerna 
på de ristade ytorna vid Nämforsen har sammanställts av Ramqvist 
(1992:38 ff). En intressant iakttagelse kan göras. Att döma av hans 
sammanställning är uthuggna figurer (d v s den äldre ristningstypen) 
vanliga i den västra delen av ristningsområdet och de konturhuggna 
figurerna (den yngre ristningstypen) i den östra delen samt vid södra 
fastlandsstranden. En liknande bild ger även Forsbergs analys (1993). Det 
kan vidare konstateras att det är svårt att avgöra vilka ristningsgrupper 
som kan tänkas ha legat vid forsar respektive bakvatten under förhistorisk 
tid. Såväl Ramqvist (1992) som Goldhahn (2002) kommer fram till att de 
äldsta ristningarna finns vid forsarna trots att de har olika uppfattning om 
vilka ristningar som är äldre respektive yngre. Det är även svårt att 
avgöra om man ristat utan längre avbrott vid Nämforsen. De olika 
ristningsstilarna indikerar emellertid i sig en möjlig diskontinuitet. 
Forsberg nämner gap i seriationen i sin analys. Han menar att det skulle 
kunna indikera diskontinuitet, eller att stilförändringen kan ha gått i ryck, 
med perioder med snabb stilförändring efterföljda av perioder med 
långsam stilförändring (1993:217). 
 
Det är inte oproblematiskt att dra slutsatser utifrån ristningarnas 
placeringar och exponeringar. Vattennivån kan ha varierat kraftigt även i 
korta tidsperspektiv (se George 2001:114 ff) och man måste dessutom 
tänka på att ristarens och betraktarens exponering inte sällan sannolikt 
varit/är den motsatta ristningens. Kan sydligt exponerade ristningar 
kopplas ihop med någon form av solkult eller ville ristaren bara slippa ha 
solen i ögonen under ristandet? Den typen av frågor kan jag inte svara på 
här, men utifrån hällbildernas ställvis svårtillgängliga och farliga 
placeringar anser jag det i vart fall troligt att ristningarna vid Nämforsen 
inte gjorts med en större grupp människor i närheten som åskådare. 
Hällbildernas framställande/nyttjande kan närmast associeras med 
individer eller ett mindre antal människor än en stor grupp människor. 
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4.4. En kontextuell diskussion om Ställverks-
boplatsens och Nämforsenområdets dateringar och 
funktioner 
 
Enligt RANE-projektets undersökningar har Raä 158 på 75 – 80 m ö h 
varit frilagd redan omkring 4200 f Kr (George 2005b:14). Tidpunkten 
4200 f Kr har sin grund i dateringen av det, i skrivande stund, äldsta 
daterade rödockralagret vid Raä 158. Om tidpunkten för friläggandet 
stämmer är det alltså möjligt att människor vistats inom Nämforsen-
området redan under mesolitisk tid. På min analysnivå har emellertid 
varken några föremål eller anläggningar på Ställverksboplatsen med 
någon säkerhet kunnat dateras till mesolitikum (se mitt resonemang i 
kapitel 3).  
 
Under övergången mellan mesolitikum – tidigneolitikum vid tiden runt 
4200 f kr, skedde enligt tidigare forskning en mängd större förändringar i 
Norrland. En ny typ av bostäder i form av större vinterhyddor blev 
vanliga. Tekniken för att tillverka redskapen förändrades och 
människorna började i ökad omfattning att använda sig av skiffer som 
råmaterial till sina redskap. Dessa och andra påvisbara förändringar 
menar man kan ha sitt ursprung i en intern utveckling inom ett område i 
huvudsak innefattande mellersta och norra delarna av Norrland och 
Norge (Baudou 1992a:61 ff). Vid Nämforsen användes, enligt min åsikt, 
Ställverksboplatsen som ett basläger under tiden tidigneolitikum – 
mellanneolitikum. Baslägret verkar ha nyttjats under en ganska lång tid 
och det kan antas att nyttjandet skett utan något längre avbrott. Det har 
uppförts på ett, lokalt sett, torrt läge en bra bit ifrån fallet och på en 
betryggande nivå över vattenytan. Människorna som bodde där har under 
perioden gjort en mängd hällristningar, sannolikt huvudsakligen av den 
uthuggna typen. Samma människor kan även ha använt Raä 158 som en 
aktivitetslokal, med framställning av rödockra som en aktivitet. En annan 
aktivitetslokal under denna tid har funnits vid Råinget I, som under en 
kortare tid även kan ha fungerat som ett basläger. Det finns även tecken 
på att människor uppehållit sig vid Råinget II. Inga säkra indikationer 
finns emellertid på nyttjande av de övriga lokalerna som jag diskuterat 
mer ingående i detta kapitel.  
 
När vi kommer in i en senare period, senneolitikum – äldre bronsålder, 
har den huvudsakliga bosättnings-/aktivitetsytan på Ställverksboplatsen 
flyttats en bit österut, d v s i riktning från det stora fallet. Denna 
förskjutning kan tolkas som ett tecken på viss diskontinuitet i nyttjandet 
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av Nämforsenområdet. Den nya nyttjade ytan ligger inom ett område som 
lämpar sig mindre för bosättning. Om lokalen fungerat som basläger har 
den troligen gjort det under en kortare tid och i övrigt fungerat som en 
aktivitetslokal och/eller tillverkningsplats. Intressant nog sammanfaller 
fynd av de nordliga/lokala typerna med ett litet antal fynd av 
sydskandinaviska typer på denna yta. Fynden kan dateras till samma 
tidsperiod, senneolitikum – äldre bronsålder. Sannolikt gjorde 
människorna som uppehöll sig på Ställverksboplatsen hällristningar även 
under denna tid. De nordliga/lokala ristningarna är nu huvudsakligen av 
konturtecknad typ och finns dessutom även på lägre nivåer över 
vattnet/havet än tidigare. Jag tycker mig även ana en generell tendens till 
förskjutning i placeringen av de nordliga/lokala ristningarna mot öster 
och söder under denna period i jämförelse med den föregående perioden. 
Förskjutningen i placeringen av ristningarna kan även den ses som ett 
tecken på viss diskontinuitet och som en parallell till förskjutningen av 
den nyttjade ytan på Ställverksboplatsen. På de lägre nivåerna finns även 
ristningar av sydskandinaviska typer. De har ett rumsligt och, enligt min 
mening, sannolikt ett tidsmässigt samband med de nordliga/lokala 
ristningarna av, huvudsakligen, den konturtecknade typen. Samtidigheten 
i tid och rum mellan föremål och ristningar av de nordliga/lokala och 
sydskandinaviska typerna pekar, enligt min mening, i riktning mot att ett 
möte kan ha ägt rum vid Nämforsen mellan en nordlig/lokal befolkning 
och människor ”från Sydskandinavien” (direkt/indirekt från 
Sydskandinavien, d v s människor med en sydskandinavisk tradition) 
under äldre bronsålder. Jag vill här emellertid förtydliga att jag inte anser 
att ristningstraditionerna med någon nödvändighet har påverkat varandra 
stilmässigt på platsen (jfr Malmer 1981, 1992). Mötet ser ut att ha skett i 
samförstånd. Såväl boplatsfynden som ristningarna av de olika 
traditionerna indikerar närhet. Det faktum att enstaka sydskandinaviska 
ristningar ristats över ristningar av nordliga/lokala typer behöver inte 
betyda att det varit någon motsättning mellan de olika traditionerna då 
även nordliga/lokala motiv ristats över varandra (jfr Sognnes 1995:136 
ff).  
 
De hittills kända sydskandinaviska fynden och ristningarna vid 
Nämforsen är få i jämförelse med de lokala/nordliga. Man kan därför 
misstänka att ”sydskandinaverna” kanske bara varit ett mindre antal 
personer som uppehållit sig vid Nämforsen en kortare period. 
”Sydskandinaverna” är kanske ”besökande” på platsen, medan de 
nordliga/lokala människorna är mer ”hemma” där, möjligen boende vid 
Nämforsen eller i närheten. Det går dock inte att här avgöra om mötet 
varit planerat eller oplanerat eller huruvida man mötts vid upprepade 
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tillfällen. Jag vill här nämna att jag, i detta enskilda fall, finner det något 
mindre troligt att lämningarna kommer sig av att de nordliga/lokala 
människorna vid Nämforsen skulle ha varit på besök till en annan plats 
(exempelvis Sydskandinavien). Inte för att de inte skulle kunna företa den 
typen av resor, utan för att jag finner det mer långsökt att de skulle ha 
använt de medförda föremålen och sedan kasserat dem på sin boplats 
samt att de också fört hem och nyttjat för dem kanske främmande 
bilder/symboler (se även exempelvis Baudou 1992a:73), på ett inte 
märkbart anpassat/förändrat/förvrängt sätt, på deras ristningsplats. 
 
Hur det än förhållit sig med den saken pekar emellertid, enligt min 
mening, de (ännu) få fynden och ristningarna av sydskandinaviska typer 
på platsen i riktning mot att det inte är troligt att Nämforsenområdet har 
fungerat som en ”handelsplats” mellan nord- och sydskandinaviska 
samhällen där stora mängder av varor bytte ägare. Däremot är det fullt 
möjligt att gåvoutbyten/byten i liten omfattning kan ha ägt rum när 
människorna möttes. En större studie av exempelvis fynd och avslag av 
flinta från platsen kan kanske bringa klarhet i sådana frågor. Här ska jag 
bara nämna några saker utifrån min tämligen generella analysnivå. 
Intressant är bl a att det finns 127 skrapor av flinta (M) på 
Ställverksboplatsen. De är emellertid spridda över större delen av lokalen 
och härrör därför sannolikt från flera olika tidsperioder. Många av dem 
och andra föremål av flinta har sannolikt tillverkats på andra platser att 
döma av att endast 741 avslag av flinta (M) med en vikt av totalt ca 625 
gram framkommit på lokalen. Flintan kan emellertid härröra från många 
olika geografiska områden och på min analysnivå kan den därför inte tas 
som intäkt för någon större ”handel” med Sydskandinavien under denna 
tid. Eftersom antalet människor på platsen inte har kunnat visas vara 
många och eftersom Ställverksboplatsens storlek knappt påverkats av de 
få sydskandinaviska fynden anser jag att lokalen inte heller under denna 
tid utgjort någon samlingsboplats/samlingsplats utifrån mina definitioner. 
 
Även vid Råinget I kan en indikation på viss diskontinuitet mellan tiden 
tidigneolitikum – mellanneolitikum respektive tiden senneolitikum – 
äldre bronsålder märkas. Man kan se att det där funnits ett sandlager som 
separerade det äldre materialet från det yngre. Kanske indikerar 
sandlagret en tid när inte lokalen användes? Någon gång under tiden 
senneolitikum – äldre bronsålder börjar emellertid Råinget I användas 
mer intensivt och en hydda, möjligen två, uppfördes på platsen. Lokalen 
har då huvudsakligen fungerat som ett basläger. Människorna vid Råinget 
I kan under den tiden ha nyttjat Råinget II som en aktivitetslokal med bl a 
nyttjande av keramik. Det kan dock inte uteslutas att även Råinget II 

147 



nyttjats som ett basläger. Endast en liten del av lokalen har undersökts. 
Det finns även en möjlig koppling mellan Råinget I och Nämforsen i 
form av den ristade skifferplattan från Råinget I (fynd nr 972, se avsnittet 
om Råinget I), vilken jag daterat till senneolitikum – äldre bronsålder. 
Motiven på skifferplattan visar emellertid även en möjlig koppling i 
riktning mot inlandet, fjällen och norska kusten. 
 
Baudou har uppmärksammat att en stor del av fynden på 
Ställverksboplatsen och i omgivningen tillhör bronsåldern (Baudou 
1993:247 f). Tidigare forskning om bronsåldern i Norrland har visat att 
kontakterna med omkringliggande områden ökade under denna tid. 
Särskilt märkbar är inlandets kontakter med områden i nuvarande 
Ryssland. Vid kusten byggdes gravrösen vars yttre och inre konstruktion 
visat sig överensstämma med rösen söder om Dalälven. Under 
bronsåldern ökade också människorna sin mobilitet och de stora 
hyddorna ersattes av mindre. Fjällområdena började nyttjas i större 
utsträckning, bl a för renjakt och för anskaffning av råmaterial till 
föremålen. Dessutom tillkom nya/nygamla tekniker (bl a Baudou 1968a, 
1992a; Forsberg 1985, 1989b:65 ff, 1993:238 ff; Holm 1991; Käck 
2001:30).  
 
Sammantaget sett verkar det ske en ökning av antalet nyttjade lokaler i 
området kring Nämforsen under tiden bronsålder – äldre järnålder jämfört 
med föregående perioder. Successivt under tiden 1800 f Kr – Kr f, d v s 
under den tid när de slagna spetsarna var i bruk, förskjuts tyngdpunkten i 
nyttjandet av Ställverksboplatsen från den östra delen av den utgrävda 
ytan till den centrala delen. Det ska dock framhållas att större delen av 
lokalen användes, sammantaget sett, under denna period. Jag finner det 
sannolikt att lokalen under i vart fall periodens senare skede inte nyttjats 
som ett basläger. Min tolkning är att lokalen nyttjats av ett mindre antal 
människor under en lång tid, huvudsakligen som en tillverkningsplats, 
vilket också föreslagits i tidigare forskning (Baudou 1977:75). Råinget I 
kan ha fortsatt att användas, i vart fall tidvis, som ett basläger ända in i 
äldre järnålder. Från denna senare period, yngre bronsålder – äldre 
järnålder kan emellertid eventuella hyddor på platsen ha varit mindre i 
storlek och av mer enkel karaktär än under den föregående perioden. 
Även Råinget II kan ha fortsatt att nyttjas in i äldre järnålder, men då 
möjligen huvudsakligen som en aktivitetslokal. Aktiviteter verkar även ha 
skett vid Råinget III under tiden bronsålder – äldre järnålder. Data från 
Råinget V talar för att den lokalen använts som en aktivitetslokal under 
tiden 1800 f Kr – Kr f och ställvis kan den ha använts som en depå. Även 
vid Forsås har någon form av aktivitet skett under tiden senneolitikum – 
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äldre järnålder. Häxmo verkar också ha använts någon gång under tiden 
1800 f Kr – Kr f. Raä 158 kanske inte användes i någon större 
utsträckning under tiden senneolitikum – äldre bronsålder, men från 
framför allt tiden yngre bronsålder – förromersk järnålder finns det både 
föremål och daterade anläggningar. Lokalen kan därför under denna 
senare period ha använts som en aktivitetslokal/mindre tillverkningsplats 
och, såsom tidigare forskning anger, möjligen även tidvis som ett 
basläger. 
 
Enligt min mening kan ristandet vid Nämforsen, både av de 
nordliga/lokala typerna och de sydskandinaviska typerna, ha upphört 
under bronsåldern. (Man får emellertid komma ihåg att det då fanns 
många hällar med bilder som givetvis även under de kommande 
perioderna kan ha betytt något för människorna och att enstaka ristningar 
kan ha tillförts under senare tid.) Ristandet av de sydskandinaviska 
typerna kan helt enkelt ha upphört när människorna med en 
sydskandinavisk ristningstradition inte längre fanns på platsen. Orsakerna 
till varför även ristandet av de nordliga/lokala typerna upphörde under 
bronsåldern kan vara många. En möjlig orsak kan vara den ökade 
mobiliteten. Visserligen verkar det stundtals även under bronsåldern och 
framåt i tid ha funnits basläger inom Nämforsenområdet, men under 
denna senare tid verkar emellertid samhället, generellt sett, ha varit mer 
mobilt än under neolitikum. Kanske förändrades därför framställandet av 
bilderna på hällarna till mobila/portabla former som bättre passade för ett 
mer mobilt levnadssätt. Det har tidigare föreslagits att t o m 
härden/glöden var portabel och kunde tas med på de längre färderna (bl a 
Käck 2001:33). Om människorna var mer mobila kunde en bestämd fast 
punkt där bilderna ristades in ha varit opraktisk. En mobil lösning skulle 
innebära säkrare access till bilderna/riterna etc (i förlängningen 
gudarna/andarna/förfäderna el dyl beroende på vilken tolkning man vill 
ge ristningarna) oavsett tidpunkt på året eller var man än befann sig 
(exempelvis antingen vid ett basläger i förfjällsområdet eller vid ett 
basläger i skogslandet). I ett sådant perspektiv anser jag det fullt möjligt 
att någon företeelse som idag närmast kan liknas vid nyttjandet av den 
samiska trumman, med sin i vissa fall hammarlika trumpinne, sina 
hällbildslika bilder och sina skramlande/ljudande hängen (Fjellström 
1986:436), kan ha tillkommit i eller utökats i detta mobilare samhälle 
istället för, eller i tillägg till, hällbilder (jfr Lundmark 1982:bl a 96 f; 
Nyberg 1986; Helskog 1987, 1988:110 ff). Dessutom kan givetvis andra 
ristade/bemålade föremål ha nyttjats. En annan orsak till att ristandet 
upphörde under bronsåldern kan vara att renen blev viktigare för 
samhället. Det kan ha medfört att älgbildernas betydelse ändrades och 

149 



därmed också hur de kunde användas. Värt att nämna här är att Lundmark 
nämnt att det finns samiska sagor som beskriver att älgen var samernas 
tamdjur innan renen (Lundmark 1982:96). Jag ansluter mig till 
uppfattningen att samisk religion och samiska sagor och myter kan utgöra 
en källa för tolkningsförsök av hällbilder. Flera intressanta likheter 
mellan sådana sagor/myter/berättelser och hällbilder kan skönjas vid en 
snabb bläddring i Lundmarks intressanta arbete från 1982. Han beskriver 
exempelvis även (1982) att samernas dominerade stjärnbild var älgen, om 
båtoffersymboler på trummor, sol- och måndyrkan, månens koppling till 
kvinnors graviditet, att solen var den mest centrala på trumman (bl a 
avbildad som en geometrisk romboid symbol), att soldottern 
introducerade renen för samerna och att samerna såg världen som en ö. 
Kanske något för kommande undersökningar? Muntliga berättelser kan 
ha mycket gamla och verklighetsbaserade grunder. Ett sentida exempel 
på det är ett uttryck som användes på Gotland ännu vid 1900-talets början 
för att beskriva en stor eldsvåda: ”Det rökte så som när Tingstäde träsk 
brann.”. Minnet av branden av det s k Bulverket i insjön Tingstäde träsk 
kan genom uttrycket ha vandrat från generation till generation i nästan 
tusen år (Erikson & Löfman 1985:247).  
 
Sammantaget sett verkar hällristningarna vid Nämforsen huvudsakligen 
ha gjorts/nyttjats av människor som hade sina basläger, d v s bodde, 
alldeles i närheten. Nämforsenområdet var alltså ”hemma” för människor 
under, i vart fall, delar av förhistorien. Dessa människor hade då 
sannolikt tillgång till både den materiel (bl a båtar, broar/spänger, bostad, 
mat) och den kunskap om platsen (inte minst kunskaper om 
forsen/vattenströmmarna) som kan ha varit bra att ha när ristningar skulle 
göras, i synnerhet på de svårtillgängliga platserna ute på öarna i forsen. 
Dessutom hade de tid att göra ristningar. Även om hällbilderna på något 
sätt varit heliga/ingått i någon form av kult har man kunnat bo i närheten 
av dem. Det är här möjligt att dra en parallell till fynd av 
ristade/skulpterade föremål som framkommit på andra boplatser som kan 
tolkas som basläger (såsom Råinget I och Lemnäset). Jag anser, i likhet 
med Fandén (2002:15 f), att det är fullt möjligt att människor kunde 
utföra riter såväl vid särskilda heliga platser som vid sina boplatser och 
vid andra platser i naturen. Nämforsenområdet har alltså, enligt min 
mening, i vart fall under perioder i förhistorien inte räknats som så heligt 
(i betydelsen okränkbart) att man inte har kunnat bosätta sig där under en 
längre tid. 
 
Min tolkning av Ställverksboplatsen/Nämforsenområdet som en plats där 
bl a basläger funnits och människor bott, annat än tillfälligt, skiljer sig 
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ifrån flera tolkningar i tidigare forskning (jfr kapitlets inledande avsnitt). 
Jag instämmer i kritiken mot att Nämforsen skulle ha använts som en stor 
fälla under förhistorien eftersom ingen slaktplats för någon större mängd 
djur ännu framkommit vid forsen. Det är, anser jag, frestande att tolka de 
hällbilder som visar hornlösa älgar som en indikation på någon annan 
form av vinterjakt, kanske i närheten av forsen. Man bör dock komma 
ihåg att medan vissa bilder kan föreställa älgtjurar som fällt hornen så kan 
andra bilder föreställa älgkor (Jansson 1984:34; Wennstedt Edvinger 
1993:54; jfr Baudou 1977:81 f). Ingen rituell produktion verkar ha ägt 
rum på Ställverksboplatsen på det sätt som Goldhahn menar och lokalen 
har heller inte, enligt min mening, utgjort en nod i ett ceremoniellt 
utbytessystem. Endast en mindre tillverkning av skifferföremål verkar ha 
ägt rum där att döma av fyndmaterialet (jfr på dessa punkter Goldhahn 
2002:83 f). Ställverksboplatsen verkar heller inte ha fungerat som något 
offeraltare (jfr Larsson & Olofsson 2005; Engelmark & Larsson 
2005:117). Fynden och fyndens spridning på lokalen talar emot en sådan 
tolkning. Jag anser heller inte att Ställverksboplatsen/Nämforsenområdet 
använts som en samlingsboplats/samlingsplats på det sätt som hävdats i 
tidigare forskning. Vidare anser jag att det ännu saknas argument för att, 
som gjorts i tidigare forskning, avgöra könstillhörigheten på de 
människor som gjort ristningarna vid forsen. Köns-/gender-/ålders-
/familjebegrepp m m bör dessutom inte okritiskt/odefinierat appliceras på 
forntida samhällen. Man bör vara medveten om att olika samhällen 
exempelvis kan konstruera sina köns- och gendersystem på olika sätt (se 
bl a Rathje 2001:39 ff). Likaså kan en ”familj” ha sett ut på flera olika 
sätt, även under förhistorien. Exempelvis kan en familj, då som nu, ha 
utgjorts av två lesbiska kvinnor och ett barn. 
  
Tidigare forskning har ibland pekat på möjligheten att det finns ett 
samband mellan boplatser och hällbilder (Jensen 1989b:81; Viklund 
1999:55, 2005:7). Vid Nämforsen ser det onekligen ut att vara på det 
viset. Hur fungerar min tolkning av Ställverksboplatsen / 
Nämforsenområdet i ett större geografiskt perspektiv? Finns det 
kopplingar mellan boplatser och hällristningar även på andra platser och 
hur kan man i så fall tolka de platserna? Längs den norska kusten ligger 
hällristningsplatserna ofta nära vinterboplatser (Simonsen 2000:37). Där 
förekommer även, ställvis, både lokala/nordliga ristningar och ristningar 
av sydskandinaviska typer på samma platser. De anses i vart fall i 
området vid Trøndelag i mellersta Norge ha förekommit samtidigt under 
tiden 2000 f Kr – 1000 f Kr (Sognnes 1995:130 ff). 
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Nämforsenområdet brukar ibland jämföras med Alta i norra Norge 
(exempelvis Baudou 1993:259 f). Hällristningarna i Alta har studerats av 
bl a Knut Helskog (1988). Han har funnit att ristningarna där kan delas in 
i minst fyra, kanske fem faser, och han antar följande dateringar; Fas 1: 
4200 – 3600 f Kr, Fas 2: 3600 – 2700 f Kr, Fas 3: 2700 – 1700 f Kr samt 
Fas 4: 1700 – 500 f Kr. Områdena i Hjemmeluft / Jiebmaluokta, 
Bossekop, Amtmannsnes och Kåfjord har tillsammans ristningsfält som 
täcker en yta av ca 42 000 m2 och de närliggande boplatserna täcker en 
yta av ca 36 000 m2. Hällristningsområdet vid Hjemmeluft / Jiebmaluokta 
utgör den största hällristningskoncentrationen i Alta. Där finns enligt 
Helskogs uppgifter från 1988 mellan 1500 – 2000 ristningar. Vid flera av 
ristningsfälten där finns även spår av bosättningar. Vid ”Post 1” finns det 
tre svagt synliga ”tufter”/boplatsvallar på ca 4 x 6 m i omkrets med 
sannolika dateringar till ca 4000 – 2000 f Kr. Helskog säger att det är 
troligt att ”tufterna”/boplatsvallarna tillhört människor som nyttjat 
hällristningar i sina ritualer. Vid ”Post 2” finns ytterligare spår efter flera 
vallar. Vid ”Post 9” finns, säger Helskog, ett boplatsområde från ca 4000 
– 3500 f Kr som är samtidigt med risningarna på hällarna intill. Även vid 
”Post 12” finns en bosättning som täcker samma tid som ristningsfälten 
intill, d v s tiden 1700 – 500 f Kr och som kan ha haft vallar. Vid ”Post 
14” finns bl a ristningar av små renflockar. Rakt nedanför dessa ligger de 
lägst liggande ristningarna vid Hjemmeluft, vilka han daterar till tiden ca 
1100 – 500 f Kr. De ristningarna föreställer huvudsakligen båtar av 
sydskandinaviska typer, men där finns även fotsulor (Helskog 1988; jfr 
Baudou 1993:259 f). Jag finner det intressant att det finns renfigurer 
ristade där i närheten av en boplats från tiden 1700 – 500 f Kr. Kanske 
indikerar det att platsen fortsatte att användas som ett basläger även under 
den tiden? Intressant är det även att det på denna plats finns förmodat 
sena ristningar av nordliga/lokala typer i närheten av ristningar av 
sydskandinvaiska typer. Kanske har ett motsvarande möte som det vid 
Nämforsen ägt rum även här? Man måste enligt min mening tänka på att 
en icke lokal befolkning kan ha föredragit att rista vid vattnet medan en 
lokal befolkning kan ha föredragit att rista på en plats där man ”alltid” 
ristat, d v s i närheten av de äldre ristningarna. Min tolkning är att även en 
stor del av hällristningarna vid Alta kan ses som gjorda av människor 
som bott på platsen, d v s att inte heller Alta ska ses som en mer tillfällig 
”samlingsboplats/samlingsplats”. 
 
Exempel på att hällristningar har gjorts bl a där man bott finns, enligt min 
mening, även från Slettnes på Sørøya i Nordnorge. Under utgrävning av 
en”hustuft”/boplatsvall på Slettnes IV B påträffades fem lösa block med 
hällristningsfigurer på (Hesjedal et al 1996:200). Tidigare gjorda 
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tolkningar av lokalen har byggts upp utifrån liknande utgångspunkter som 
många av de övriga lokalerna som jag diskuterat. Författarna till 
publikationen om Slettnes skriver bl a: ”Helleristningene viser at Slettnes 
har vært viktig også utover det at det var et godt sted å bo på. 
Sannsynligtvis var det knyttet rituelle aktiviteter til helleristningene. 
Helleristningsfelt er ofte blitt tolket som steder der folk til bestemte tider 
på året møttes for å utføre rituelle handlinger, utveksle nyheter, skaffe seg 
ektenskapspartnere osv.” (Hesjedal et al 1996:201). De menar att 
Slettnesristningarna kan ha gjorts eftersom Slettnes var en lokal 
samlingsplats på Sørøya. Människorna skulle ha avbildat landdjur för att 
kompensera för den sociala och geografiska distansen till 
inlandsgrupperna, för att närma sig dem och för att få tillgång till deras 
resurser under vissa tider på året (Hesjedal et al 1996:202). Min tolkning 
är att Slettnes har utgjort ett basläger där de som bott där även gjort 
ristningar. Jag finner deras argument för att lokalen utgjort en 
samlingsplats som alltför långsökta och att de har styrts av det 
traditionella sättet att tolka hällristningsplatser. 
  
Min tolkning av Ställverksboplatsen/Nämforsenområdet som en plats där 
människor bott, d v s inte som en plats där en större mängd människor 
samlats tillfälligt, ter sig sålunda som rimlig även i ett större geografiskt 
perspektiv. Under min genomgång har jag, generellt sett, funnit det 
märkligt att hällbilder, oavsett om det rör sig om många eller några få, så 
ofta anses indikera en tillfällig samtidig samling av ett stort antal 
människor på en plats. Varför tar man det mer eller mindre för givet? Det 
förekommer, såsom framskymtat i mina genomgångar ovan, att man bara 
nämner att andra brukar tolka platserna så eller att man bara hänvisar till 
antropologi/etnografi i allmänhet. Formuleringarna som används är också 
snarlika. Ibland finns dock mer preciserade källor angivna. Forsberg 
hänvisar exempelvis (1985:273), när han ser Nämforsen som en möjlig 
samlingsboplats, till Conkeys (1980) studie av Altamira, Spanien (se kap 
2, lokal nr 1). Han gör emellertid ingen djupare jämförande utvärdering 
av hur de båda samhällena i stort skulle ha fungerat. Noggranna 
hänvisningar till specifika antropologiska / antropologiskt-arkeologiska 
undersökningar tillsammans med djupa jämförelser med det egna 
arkeologiska materialet bör i alla fall, enligt min mening, generellt sett i 
vissa fall vara värda att eftersträva i kommande forskning. 
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5. Kontaktnät och möten – en diskussion 
om samlingsboplatser och basläger som 
mötesplatser 
 
5.1. Inledning 
 
Jag har i tidigare kapitel gjort en översiktlig kritisk genomgång av data 
från 13 lokaler som tolkats som samlingsboplatser i tidigare forskning. I 
följande 5:e kapitel kommer först resultaten av genomgången att kort 
summeras. Därefter kommer översiktliga antropologiska data att 
presenteras och nyttjas i utvärderingen av vad jag här för enkelhetens 
skull kallar för samlingsboplatsmodellen, d v s den modell som 
presenterats i tidigare forskning som i korthet innebär att en större mängd 
människor samlats på en plats under en kortare tid av året (se kap 2). 
Sedan presenterar jag, i form av en modell, min tolkning av hur 
människornas kontaktnät fungerat inom mitt undersökningsområde. 
Slutligen för jag en uppsummerande diskussion och presenterar min 
slutsats.  
 
5.2. Kontaktnät med samlingsboplatser som mötes-
platser? – en utvärdering av samlingsboplatsmodellen  
 
Enligt min uppfattning har det under genomgången av de 13 lokalerna 
inte har framkommit någon enskild boplats där en population på minst 50 
personer uppehållit sig under en kortare tid på året. Således har inga 
argument, var för sig eller sammantagna, övertygat mig om att någon 
lokal utgjort någon samlingsboplats/samlingsplats enligt mina uppställda 
kriterier. Det verkar närmast märkligt i detta stadium av min 
undersökning att det inte framkommer några samlingsboplatser. I syfte att 
finna idéer till problem och lösningar vänder jag mig till en översiktlig 
antropologisk källa. 
 
David Riches (1982) anger att de flesta inuitbanden (eng: Eskimo band) 
och indianbanden (båda motsvarande regionala band) i Nordamerika i 
äldre tid utgjordes av färre än 150 människor och att banden normalt sett 
ibland var samlade (i regionala band) och ibland spridda i ännu mindre 
enheter (i lokala band) under ett år. Inuiterna var oftast samlade under 
vintern och våren (ungefär oktober – mars), i Canada för säljakt. Man 
samlades då mellan ca 30 – 150 människor (beroende på säsong) på en 
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stor boplats (ibland på isarna, jfr här emellertid Binford 2001:350 ff). 
Under delar av sommaren och hösten (ungefär april – september) delade 
man upp sig i mindre grupper på ca 20 personer för att fiska och jaga 
fågel och spridda renar. Då strövade man närmast omkring i inlandet på 
tundran. Indianerna inom det Nordamerikanska barrskogsområdet följde 
däremot en på vissa sätt omvänd årsrytm. Under nästan hela hösten, 
vintern och våren var de spridda i lokala band och jagade icke flyttande 
ren (Caribou) som var spridda i små hjordar. Dessa lokala band omfattade 
vanligen inte fler än 30 personer. Under sommaren samlades indianerna, 
ofta hela regionala band, vid gynnsamma fiskesjöar (Riches 1982:15 ff, 
29, 66 ff). 
 
Inuiternas dominerande mål för att ansluta till vinterboplatsen där säl 
jagades kan, föreslår Riches, ha varit för att få färskt sälkött ofta, att ha en 
hög förutsägbarhet och en hög frekvens i sälfångsten. Genom denna 
strategi kunde de reducera osäkerheten i köttkonsumtionen. Han nämner 
att inuiterna under vintersamlingarna fann nöje i danser, lekar och 
shamanistiska föreställningar och att de sociala banden återstärktes, men 
att dessa sociala mål inte var de dominerande målen. För indianernas 
sommarsamlingar måste, fortsätter Riches, emellertid de dominerande 
målen ha varit de sociala eftersom det verkar (att döma av 
Ingalikindianernas strategi) ha varit ekonomiskt fördelaktigt att sprida ut 
sig och fiska. Vilka var då dessa sociala dominerande mål? Riches menar 
att det är suspekt att säga att aggregationen skett för att försäkra en 
bandidentitet. Han anser att det är bättre att säga att anledningen till att 
bandmedlemmarna slöt sig samman en gång om året var för att utbyta 
information om de planer, rutter och jaktstrategier som skulle komma 
under den följande spridda perioden. Det är viktigt att alltid veta var de 
andra medlemmarna i bandet kommer att uppehålla sig under dessa 
ekologiskt hårda perioder eftersom det är till dessa som den lilla gruppen 
måste vända sig om svält oväntat skulle komma att slå till (Riches 
1982:30, 50 ff). Under den tid på året (mellan sen höst och tidig vår) när 
människorna inom de arktiska och subarktiska områdena varit utsatta för 
den största ekonomiska osäkerheten var sålunda inuiterna vanligtvis 
samlade i stora grupper medan indianerna var utspridda i små grupper. 
Riches menar vidare att giftermålsföreskifterna inom både indian- och 
inuitbanden betonar att ego bör etablera samband med ekonomiska 
grupper som ego inte under rådande förhållanden är identifierad med och 
som sannolikt kommer att ha framgång under de produktivt sett osäkra 
perioderna under året. För varken inuiter eller indianer finns det någon 
regel om ”regionalgruppexogami” stipulerad. Människor möjliga att gifta 
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sig med kan mycket väl finnas inom den egna regionala gruppen (Riches 
1982:68, 96 f). 
 
Med utgångspunkt i Riches studie kan man dra flera slutsatser. Till att 
börja med kan man se att begreppet samlingsboplats såsom jag, utifrån 
tidigare forskning, har definierat det passar dåligt in på inuitbandens stora 
boplatser eftersom deras samling inte kan sägas vara kortvarig utan 
förhållandevis långvarig, ca halvårslång. Här kan det även tilläggas att de, 
om man antar Riches slutsats, inte har tillkommit främst av sociala skäl. 
Jag har visserligen inte medtagit sociala skäl som ett kriterium i mina 
definitioner av begreppen samlingsboplats och samlingsplats på grund av 
svårigheten att avgöra vilka mål som varit dominanta, men det bör 
noteras att sociala skäl till samlingarna, såsom vi har sett i min 
genomgång av lokalerna, ibland anförts i den tidigare forskningen. Själv 
anser jag att begreppet basläger kan användas för såväl inuiternas stora 
lokaler som indianernas mindre lokaler och därmed liknande lokaler i det 
arkeologiska materialet. Båda platserna utgör centrum för en grupp 
människors resursutnyttjande under en längre period av året. Frågan är nu 
varför inte samlingsboplatser som motsvarar indianernas stora 
sommarboplatser ännu har framkommit i min analys? De skulle ju 
stämma in på min definition av begreppet samlingsboplats då de nyttjats 
av en större mängd människor under en kort tid av året och därtill skapats 
i första hand av sociala skäl. De lokaler som jag gått igenom har, när de 
gått att bedöma, allt som oftast visat sig utgöra basläger eller 
aktivitetslokaler, inte samlingsboplatser. 
 
Ett svar på frågan skulle kunna vara att samlingsboplatserna inte var 
några stora lokaler utan att de var uppbyggda av en serie små lokaler. Om 
människorna samlades runt en sjö skulle inte nödvändigtvis en stor lokal, 
d v s en samlingsboplats helt enligt definitionen, bildas. Då kan 
samlingen istället ha skett utifrån en mängd mindre lokaler längs 
sjöstränderna. En sådan typ av samling skulle kunna vara betydligt 
svårare att säkert identifiera än om en enda stor lokal användes. Kan det 
vara på det viset som de, enligt tidigare forskning, ”nödvändiga” 
samlingarna för de ”spridda” grupperna har gestaltat sig? Åsa Lundberg 
anser (1997, se även 1985:298 ff) att det i inom hennes 
undersökningsområde (Västerbottens, Jämtlands och delar av 
Västernorrlands län) under tiden 4500 – 2500 f Kr funnits den typen av 
boplatser. Lundberg anger (1997) att det finns boplatser vid Maksjön och 
Varris, Vilhelmina sn, som utgör lämningar efter längre vistelser från den 
perioden. På samtliga platser finns även senare lämningar, främst från 
bronsålder. 10 boplatser där har fynd från samma tid som de hyddgrunder 
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(s k skärvstensvallar) som hon anser utgjort vinterboplatserna inom 
hennes undersökningsområde. Tre lokaler från Maksjön beskrivs mer 
ingående. De är belägna ungefär en till ett par kilometer ifrån varandra. 
Från dessa lokaler finns några 14C-dateringar som är spridda inom den 
tidsperiod som hyddorna användes. Lundbergs tolkning att det rör sig om 
sommarboplatser kan enligt min mening, utifrån de få uppgifter som 
redovisas, vara riktig. Uppgifterna är emellertid för få för att jag ska 
kunna avgöra om det rör sig om exempelvis basläger och/eller 
aktivitetslokaler, men det är här av marginell betydelse. Det väsentliga är 
att jag inte kan finna någon god anledning att tolka dem som 
samlingsboplatser. Man kan således sammanfatta att de troligtvis utgjort 
sommarboplatser, att de är belägna en god bit ifrån varandra och består av 
fynd från flera tidsperioder. Lundberg menar att de utgjort de platser där 
det neolitiska regionala bandet (enligt Helms (1965) definition) samlades 
(bestående i detta fall av de lokala banden Stalon, Gråtanån, Dalasjö och 
Volgsele). Jag efterlyser en hållbar argumentation till varför de skulle ha 
utgjort sådana platser. Utifrån sina resultat går Lundberg sedan vidare för 
att se om man även i de andra regionala bandens territorier kan finna 
lämpliga områden för sommarvistelsen. Hon kan då peka ut boplatsrika 
sjöar mellan några lokala band, men inte mellan alla. Hon nämner därför 
att kommunikationen mellan några olika byar kan ha upprätthållits på 
annat sätt än genom sommarmötesplatser för alla byar samtidigt 
(Lundberg 1997:84 ff, 138 ff, 169 ff). Det får idén, enligt min åsikt, att 
verka än mindre sannolik.  
 
Lundberg har (1997) valt att låta de kanadensiska Cree-indianernas 
rörelser och aktiviteter få illustrera flyttningarna inom de olika vinter- 
och sommarområdena. Där nämns bl a samlingen av det regionala bandet 
om sommaren vid en fiskesjö (1997:146). Enligt min mening finns det 
anledning att ställa sig frågande till den illustrationens giltighet. Medan 
tidigare forskning har tagit fasta på likheter mellan indianerna i 
Nordamerika under historisk tid och människorna i Norrland under tiden 
4500 f Kr – 2500 f Kr kommer jag nedan under min tolkning att ta 
utgångspunkt i några viktiga skillnader. Följer vi David Riches 
resonemang (1982:52, se även ovan) så var de dominerande målen för 
indianernas sommarsamlingar sociala mål, men indianerna samlades inte 
för att försäkra en bandidentitet utan för att utbyta information om var de 
andra banden skulle komma att befinna sig, deras planer, rutter och 
jaktstrategier (jfr även Lundberg 1986:96) för att försäkra sig att de kunde 
få hjälp/hjälpa varandra om de blev utsatta för svält. Avsikten var således 
att reducera osäkerheten under den svåra perioden, vintern. 
Samlingsboplatsen blev då en lösning på problemet att man inte kände till 
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de andra bandens vinterlokalisering. Hur såg då situationen ut inom 
Lundbergs undersökningsområde på vintern? Lundberg säger att 
vinterbyarna under tiden 4500 f Kr – 2500 f Kr varit mycket stationära. 
Hyddgrunderna har använts under mycket långa tidsrymder, upp till 1600 
år (Lundberg 1997:120 f, 136, 169, se även 1986:82). De ligger även i 
likartade lägen. Alla ligger vid vatten, främst vid utlopp och 
älvsammanflöden och de är relativt jämt spridda. Många av lokalerna 
ligger vid strömmande vatten (Lundberg 1997:123, 136, 168). 
Indikationer finns även på att jakt och fångst kan ha bedrivits utifrån 
vinterbyarna. Ett mindre antal fångstgropar belägna i hyddgrundernas 
närområde har daterats till samma tid som bostäderna (Lundberg 
1997:85, 169). Lundberg nämner även att långväga och långvariga 
jaktexpeditioner inte företogs utan att man jagat det villebråd som fanns i 
närheten (1997:159). Indianerna i Nordamerika använde sig däremot inte 
av fångstgropar (Lundberg 1997:151; Spång 1997:21). Jag finner därför 
att det sannolikt varit så att människorna i mellersta Norrlands inland 
under tiden 4500-2500 f Kr, till skillnad från indianerna, kände till var i 
vart fall de närmaste människorna skulle uppehålla sig under den svåra 
och farliga perioden under året, både var man bodde och var goda 
jaktområden fanns för respektive by. En samling liknande indianernas 
samling under sommaren för att utbyta information och därmed reducera 
osäkerheten under vintern var därför inte nödvändig i mellersta Norrlands 
inland under tiden 4500 f Kr – 2500 f Kr.  
 
Sommaren var den säkrare perioden av året. För dem som fann det 
fördelaktigt fanns det då möjlighet att förflytta sig från vinterboplatserna 
till andra platser. Riches anger att det verkar ha varit ekonomiskt 
fördelaktigt för indianerna att vara spridda under sommaren för fisket 
(Riches 1982:51). Samma förhållande kan ha gällt i Norrlands inland. 
Ekonomiskt sett kan det alltså ha varit eftersträvansvärt att vara spridda 
även under sommaren. Det förefaller visserligen sannolikt att man även 
kände till varandras vanligaste platser för vistelserna under den varmare 
perioden på året, men något att ta fasta på är att det inte var lika viktigt att 
känna till de andra lokala bandens exakta belägenhet under 
sommarhalvåret. Den högre säkerheten under sommaren kan ha 
medfört/medgivit ett utrymme för ett mer obundet rörelsemönster under 
sommaren än under vintern med flera alternativa vistelseplatser och mer 
spontana förflyttningar. 
 
Jag anser sålunda i enlighet med Lundberg (1997:129) att enskilda 
basläger/vinterbyar kan motsvara lokala band enligt Helms (1965) 
definition (se kap 2). Jag menar emellertid även att människorna i 
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mellersta Norrlands inland under tiden 4500 f Kr – 2500 f Kr inte 
samlades i större grupper (motsvarande regionala band) under en kortare 
period av året i enlighet med samlingsboplatsmodellen eller på det sätt 
som Lundberg anger.  
 
Inga samlingsboplatser har således framkommit i mina undersökningar. 
Ett lokalt band kan emellertid inte leva helt isolerat under någon längre 
tid. Kontakter med andra människor/lokala band behövde upprätthållas av 
flera orsaker, inte bara av säkerhetssynpunkt. Man kan exempelvis anta 
att det kunde vara av intresse att träffa andra människor och få 
information och nyheter på olika sätt om ”världen” utanför det egna 
området. Ett lokalt band är dessutom, i ett längre tidsperspektiv, för litet 
för att utgöra en fungerande genpool. Hur kunde då kontakten mellan 
människorna/de lokala banden fungera utan särskilda stora 
samlingsboplatser/samlingsplatser? 
 
5.3. Kontaktnät med basläger som mötesplatser! – en 
introduktion av baslägermodellen 
 
Min tolkning är att människorna höll kontakten med varandra i ett/flera 
nätverk med utgångspunkt ifrån deras basläger. Lundberg säger att ett 
antal lokala band kan antas ha ständig kontakt och gemensamma 
samlingsplatser (1997:130). Jag anser att de platser där människor från 
samma och olika lokala band mötts i synnerhet har utgjorts av baslägren. 
I en jämförelse med samlingsboplatsmodellen kan man kalla denna 
modell för baslägermodellen. Mötena kan ha skett under såväl sommar- 
som vinterhalvåret. Kontaktvägarna kan ha varierat något efter säsong. På 
sommaren var möjligheterna goda att förflytta sig längs åsar och med båt 
längs sjöar och de lugna partierna av de strömmande vattendragen. 
Däremot var det under sommaren nästan omöjligt att ta sig över blöta 
myrar, vilka ställvis omfattar tämligen stora områden, bl a mellan de 
större vattendragen (Baudou 1992a:106). Eftersom människorna kan ha 
haft mindre kunskap om varandras exakta position under sommaren 
finner jag det troligt att en viktig del av mötena skett under vinterhalvåret 
på vinterbaslägren, d v s i detta fall vid vinterbyarna. Skärvstensvallarna 
har även tidigare tolkats som platser som varit viktiga för möten mellan 
människor (Bolin 1999). Bolin ser skärvstensvallarna som ett uttryck för 
något annat än vinterbostäder för ett hushåll (1999:78 f). Han anser 
istället att kategorin skärvstensvallar kan beskrivas som en 
sammanbindande struktur, en mötesplats av central betydelse i samhället, 
där vardagslivets relationer och ritualer legitimeras och ges en offentlig 
form (1999:169). Jag anser i likhet med Lundberg (1997) och i motsats 

159 



till Bolin (1999) att skärvstensvallarna, generellt sett, verkligen också har 
fungerat som bostäder under vinterhalvåret. 
 
Enligt min mening har kontakterna mellan människorna i delar av 
Norrland under tiden 4500 f Kr – 2500 f Kr kunnat upprätthållas vintertid 
bl a med hjälp av skidor. Indianerna i Nordamerika började, ska det 
noteras, inte använda skidor förrän i relativt sen tid (Broadbent 1982:98; 
Åström & Norberg 1984:88; Spång 1997:21). På vintern var sjöar och 
öppna myrområden lätta att ta sig fram på med skidor. Jag tror att 
skidornas betydelse för människorna under förhistorisk tid i Norrland 
varit stor och att de är en starkt bidragande komponent till att möten 
mellan människor som bott långt ifrån varandra kunnat gynnas och 
därmed även att geografiskt omfattande kontaktnät kunnat skapas. Fynd 
av förhistoriska skidor är visserligen ovanliga, men inte extremt sällsynta. 
Minst 189 fynd har gjorts, varav 85 från Sverige (nästan alla från 
Norrland), 89 från Finland och 15 från Norge. Flera skidor har daterats 
till sten- och bronsålder (Broadbent 1982:98 ff; Åström & Norberg 1984; 
Lundberg 1997:157). Jag antar därför att skidor nyttjats inom mitt 
undersökningsområde, ända ifrån stenålder och fram till idag. Ivar Arnö 
har formulerat en likartad åsikt: ”Man kan utan att i övrigt inlåta sig på 
spetsfundigheter konstatera, att nordborna åkt skidor alltifrån hedenhös.” 
(Arnö 1942:319). Även historiska källor ger uttryck för skidåkningens 
stora betydelse. Såväl bysantinaren Prokopios som östgoten Jordanes 
nämner på 500-talet skridfinnarna i sina respektive arbeten. Skridfinnarna 
har tolkats som skidsamer (Zettersten 1942:195; Broadbent 1982:98; 
Ruong 1982:45; Fjellström 1986:359). Skridfinnarna nämns även av 
longobarden Diaconus på 700-talet. De sägs bo i norr där det var ljust om 
natten på sommaren och solen inte var synlig under midvintern. Hos dem 
fanns ett djur som liknade en hjort, vilket har antagits betyda renen 
(Broadbent 1982:99). De vilda djuren hann de ifatt med hjälp av skidor 
(Ruong 1982:45). 
 
Den mest kända skidan från mitt undersökningsområde är utan tvekan 
Kalvträskskidan. Det är enligt uppgifter (Åström & Norberg 1984:84; 
Baudou 1992a:106, fig 83) de äldsta kända skidorna i världen. Fyndet, 
som påträffades 1924 i en myr drygt två kilometer utanför byn Kalvträsk 
i Västerbotten, bestod av två skidor med flata undersidor och en 
skovelstav, allt av furu. Det har 14C-daterats (ST 8411) till tiden ungefär 
3200 f Kr i kalibrerat värde (Åström 1993:129 f). Fyndplatsen för 
Kalvträskskidan ligger ca 30 respektive 50 km väst om de hittills kända 
närmaste hyddgrunderna (Lundberg 1997:157). Skidor finns även 
representerade bland hällristningarna, bl a från Zalavruga vid Vita Havet 
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(se exempelvis Bakka 1976:109 fig 10, 112), på Rødøy, Helgeland, 
Norge (Gjessing 1942:389 fig 207, 390 f; Bakka 1976:112; Broadbent 
1982:99; jfr dock Hallströms (1938:184) och Sognnes (2007:52) tolkning 
av de på Rødøy till kanotpaddlare) samt vid Bøla, Snåsavatnet, Nord-
Trøndelag (Sognnes 2007). Broadbent har noterat att som en parallell till 
skidfyndet från Kalvträsk har vissa ristade skidåkare bara en stav 
(Broadbent 1982:98 f). Därtill kan emellertid även ett vapen ha använts, 
möjligen också försett med kringla (Broadbent 1982:100; Åström 
1986:159). Intressant är att samerna fram till 1800-talet ofta bara använde 
en stav där kvinnans stav var utformad som en skovel och mannens som 
ett spjut. Männen brukade emellertid låna kvinnornas stav när de sökte 
mossa. Under 1800-talet förenades ibland de olika stavtyperna till en. 
Spjutet var då skyddat av en holk av ett stycke horn eller ben som formats 
till en skovel (Fjellström 1986:369 f). En skidutrustning bestående av ett 
par lika långa skidor med en tillhörande skovelstav brukades i vart fall en 
god bit in på 1900-talet (se Fjellström 1986:366, fig 101). 
 
Sannolikt har även slädar varit viktiga. I Finland har flera slädar från 
stenåldern påträffats, de flesta med en med. Dessa kan ha dragits av 
människor eller hundar (Erä-Esko et al [1995] 1996:21). Av intresse här 
är att vissa hällbilder har tolkats som bilder av hundar (se exempelvis 
Janson 1960:36, 1969:179; Möller & Hansson 1985:186; Viklund 
1999:55; Ch. Lindqvist 2001:89). 
  
Ett upprätthållande av kontakter krävde också överkomliga avstånd. Det 
vanligast förekommande avståndet mellan vinterbyarna från tiden 4500-
2500 f Kr är enligt Lundberg 3 – 3,5 mil. En del lokaler har längre till sin 
närmaste granne, men Lundberg anger att intervallet ovan markeras 
genom att vissa har dubbelt eller tredubbelt så långt till varandra och att 
man kan anta att ett antal lokaler ännu ej återfunnits eller förstörts vid 
exploatering. I teorin är sålunda, fortsätter hon, ett område på 15 – 17,5 
km runt varje by tillräckligt för dess resursutnyttjande (1997:128 f). Jag 
finner Lundbergs slutsatser på dessa punkter sannolika. Eftersom jag 
själv påträffat nya lokaler med hyddbottnar vid fornminnesinventering ser 
jag det t o m som ytterst sannolikt att Lundberg har rätt i att det funnits 
fler lokaler än de som är kända idag. Den (kan det tyckas tämligen 
självklara) uppfattningen delas även av fler arkeologer (se exempelvis 
Viklund 2005:7). 
 
Enligt min mening har människorna, generellt sett, under denna 
tidsperiod varit kapabla att vintertid färdas på skidor till sina närmaste 
grannar, även om avståndet till dem varit flera mil. Med en grund i de 
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sträckor, 3 mil, 5 mil, 6 mil och ända upp till 22 mil i ett extremt fall, som 
raskt kunde tillryggaläggas vid skidtävlingar i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet, visserligen då i allmänhet med två stavar (se Arnö 
1942:319 ff), finner jag det fullt möjligt. Med hjälp av skidor, slädar och 
eventuellt hundar kunde kanske ett helt eller större delen av ett lokalt 
band ta sig till sina närmaste grannar för att söka hjälp om det blev 
nödvändigt. Säkerhetssystemet kunde givetvis även kompletteras med 
uppbyggande av matförråd. Det täcker emellertid inte alla aspekter på 
säkerhet. Förutom svält kan även exempelvis bränder, sjukdomar, olyckor 
och dispyter/tvister/stridigheter komma att drabba ett lokalt band. Också 
vid sådana tillfällen skulle de lokala banden kunna behöva hjälp av andra 
lokala band och få den genom kontaktnätet. Värt att notera är även att 
eftersom kontaktnätet är just ett nät där varje basläger/lokalt band kan 
upprätthålla kontakter med flera andra basläger/lokala band behövde det 
heller inte uppstå någon katastrof för hela samhället om en länk i 
systemet av någon anledning skulle försvinna. 
 
Utbredningsområdet för skärvstensvallarna i Norrlands inland (enligt 
Lundberg 1997) ligger helt inom området en god bit söder om polcirkeln. 
Det kan, enligt min åsikt, delvis förklaras genom att det norr om denna 
gräns under midvintern rådde brist på ljus (förutom vid ett eventuellt 
månljus) som kan ha medfört problem att förflytta sig långa sträckor 
mellan varandra på ett säkert sätt. För att säkerhetssystemet/nätverket 
som detta samhälle hade under vintern skulle fungera tillfredsställande, i 
vart fall inom samhällen som inte kunde bygga upp stora matförråd/hålla 
levande djur, borde färden från det egna lokala bandet till närmaste 
hjälp/granne/andra lokala band kunna genomföras under den ljusa 
perioden av ett dygn. Inom de nordligare områdena torde det ur 
säkerhetssynpunkt ha varit fördelaktigare att anlägga baslägren i närheten 
av varandra under vinterhalvåret än att sprida dem. Alternativt att anlägga 
dem längs lätt identifierbara naturliga landmärken såsom en älv/älvbrink, 
som gick att följa även i svagt ljus. Att förlägga sin boplats ensligt till 
under vintern och inom ett område där mörker rådde under en lång tid av 
vintern var att tumma på säkerhetsaspekten. Det är möjligt att det är en 
anledning till att boplatsvallarna i södra Norrbotten ofta ligger enstaka 
och utspridda, medan de ofta bildar stora koncentrationer i norra och 
östra Norrbotten (se Karlsson 1992:35 och Johansson 1995-96:14). 
 
Inom skärvstensvallarnas utbredningsområde kunde en sträcka på 3 - 3,5 
mil klaras av på ett säkert sätt på skidor (alternativt till fots vid barmark, 
exempelvis före snön kom) under dagsljus under hela/nästan hela 
vinterhalvåret, naturligtvis dock även beroende på väder och vind. 
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Sträckans längd motsvarar alltså längden fram och tillbaka till varje 
lokals resursområdes ytterkant och den sträcka man med 
säkerhetsmarginal hinner tillryggalägga på skidor under ett dygn medan 
det är ljust under den mörkare delen av året. 
 
Jag antar att människorna kan ha upprätthållit leder/stigar/vägar mellan 
platserna som varit väl synliga/markerade, kanske ”blekade”, och lätta att 
följa. Särskilt då samma platser nyttjats under lång tid. Sträckan/området 
närmast ”hemmet” var i alla fall, får man förmoda, väl bekant, och 
boplatserna kan ha varit lätta att hitta när man kunde ”koden” om var de 
vanligtvis brukade förläggas i terrängen. I nätverket var det kanske även 
möjligt att göra längre resor genom att stanna till en tid vid varje ny 
by/nytt basläger för att sedan fortsätta vidare till nästa. Med gästfria 
övernattningar kunde givetvis ett sådant resande göras på ett enkelt sätt 
även mycket långa sträckor, i synnerhet om man också nyttjade ledsagare 
med på besvärligare etapper/under besvärligare förhållanden. Kanske 
fanns det t o m människor som kunde resa genom nätverket med 
varor/tjänster? Baudou nämner att långa avstånd inte är orimliga. Han 
talar t o m om långväga förbindelser vintertid på 200 mil (1992a:106). 
 
Vi har sett att Helms lokala band är applicerbara inom baslägermodellen. 
Hur passar hennes regionala band in? En enhet motsvarande Helms 
regionala band (se kap 2) kan antas ha utgjorts av människorna inom flera 
lokala band som ofta höll kontakten med varandra. Människorna inom ett 
lokalt band var på så sätt delaktiga i en större, kanske namngiven, enhet. 
Det regionala bandet i baslägermodellen var då inte en tämligen fast och 
sluten enhet där alla/nästan alla möttes på en särskild plats någon gång 
per år utan en känsla av samhörighet mellan människor som nyttjar 
områden intill varandra, ofta träffas och ibland hjälps åt. Det regionala 
bandet kan därför ses som en glidande och öppen enhet och en 
beskrivning av vilka människor och grupper som ingick i den större 
enheten skulle sålunda kunna skilja sig en aning från individ till 
individ/lokalt band till lokalt band. Lundberg anger också att definitionen 
av ett regionalt band är diffusare än definitionen av det lokala bandet. Det 
kan emellertid antas att denna sociala nivå var betydelsefull då 
säkerhetssystemet under denna tid sannolikt byggde på hjälp från 
medlemmar inom enheten. Genom nätverket och inom de öppna banden 
kunde även individerna erhålla kunskap om avlägsna områden och 
människor boende långt bort. De kunde också få en uppfattning av en 
enhet motsvarande den egna stammen och kanske även av omgivande 
stammar. Partnerbildning av olika slag kan mycket väl ha skett inom en 
regional grupp, bl a eftersom nytt genetiskt material kunde spridas 
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”kontinuerligt” i de öppna enheterna. Liksom var fallet hos såväl 
indianerna som hos inuiterna enligt Riches ovan, skulle sålunda inga 
regler om regionalgruppexogami behöva vara stipulerade inom stammen. 
Noteras här bör att Lundberg har angett (1997:130) att ett regionalt band 
rimligtvis var för litet för att en individ däri skulle kunna finna en lämplig 
”giftermålspartner”. Möjligen beror det på att hon ställvis låtit t o m 
enstaka hyddgrunder utgöra regionala band i sin analys (1997:131 ff) 
trots Helms (1965) definition att ett regionalt band består av flera lokala 
band (Lundberg 1997:11, 129). Hon nämner emellertid även att byarna på 
intet sätt varit isolerade. De ingår i en större grupp med flera byar som 
troligen lever tillsammans eller nära varandra under andra perioder av 
året (1997:129). Jag vill här även framhålla att också Riches (1982:109 
ff) noterat att kulturella och endogama band normalt sett består av flera 
lokala band, men att det också finns exempel på sociala grupper som 
ensamma ser ut att motsvara alla nivåer. Han anser sålunda också att alla 
nivåer inte finns inom varje jakt- och fångstsamhälle. Man kan fråga sig 
på vilket sätt ett eventuellt ledarskap har sett ut inom samhällena inom 
mitt undersökningsområde genom de olika tiderna. Har exempelvis 
ledarskap funnits på någon högre nivå än inom det lokala bandet? Då 
ingen regional grupp var samlad på samma plats samtidigt behövdes ju 
egentligen ingen ledare på den nivån. De samhällen inom mitt 
undersökningsområde som inte varit samlade i regionala band borde då 
kanske kallas för något annat än ”bandsamhällen”, som betonar det? 
Kanske borde de kallas ”lokalbandsamhällen”, eller något liknande. 
 
En annan viktig fråga som infinner sig har sin grund i synen på 
samlingsboplatsernas förmodade funktion och innehåll. Flera av de i 
tidigare forskning utpekade samlingsboplatserna utgörs till dels av ett 
arkeologiskt material som kan tolkas i religiösa/rituella termer. Om inte 
särskilda samlingsboplatser fanns borde de lokala banden ha egna eller 
med något annat lokalt band delade särskilda religiösa/rituella platser i 
stället, även om religiösa/rituella handlingar givetvis kan ha utförts även 
vid boplatserna. 
 
Lundberg anser att ristningarna och hällmålningarna inte hör till 
vinterperiodens aktiviteter. Hon antar att de framställdes under sommaren 
och säger att de varken är belägna i hyddgrundernas närområde eller vid 
sommarboplatserna. Hon väljer därför att inte koppla ihop dessa 
fornlämningstyper i sin avhandling (1997:153). Fandén har (1996) i sin 
studie av relationen mellan hällmålningar och boplatser i Mellannorrland 
också funnit att området i direkt närhet till hällmålningarna inte varit 
bebodda. Det arkeologiska materialet har emellertid även tolkats på ett 

164 

•



annat sätt. Bernt Ove Viklund säger att Lundbergs uppfattning inte håller 
streck. Han anser att vinterboplatserna och hällmålningarna har ett 
samband med varandra och anför två platser som exempel där avstånden 
mellan de olika fornlämningstyperna är 4 respektive 2 km. Viklund säger 
att kultcentra bör sökas i närheten av centrala boplatser. Med centrala 
boplatser menar han platser där vinterhyddor samt samlingsboplatser var 
lokaliserade (Viklund 1999 och 2005). En i viss mån likartad syn har 
framförts av Ramqvist (2002). Han säger att hällmålningsplatserna oftast 
är mindre och mindre varierade än hällristningsplatserna och att det 
därför inte är troligt att alla hällbildsplatser har hört till samma grupper 
eller stammar som uppehållit sig i centrala Norrland. Han finner det mer 
troligt att populationen utgjorts av flera organisatoriska enheter. Ramqvist 
delar därför in regionen på en makronivå i tre delar; ”pure inland-oriented 
tribes” längs inlandets sjösystem och i viss mån fjällområden, ”the river 
tribes” från älvarnas utlopp och längs dem upp till inlandets sjösystem, 
samt ”coastal tribes” vid den omedelbara kusten. Han anser att 
människorna under neolitikum och bronsålder inom ”The Ångermanälven 
River tribe” under hösten, vintern och våren bodde uppdelade i ca 8 
grupper vid basläger i inlandet och att dessa samlades under 
huvudsakligen sommarmånaderna vid Nämforsen. Ramqvist menar 
därför att hällmålningsplatserna kan kopplas ihop med det religiösa 
behovet hos olika spridda grupper på en lägre organisationsnivå, medan 
Nämforsen är ett resultat av hela samhällets kosmologi till följd av att 
platsen nyttjats som en samlingsboplats (Ramqvist 2002). 
 
I likhet med Viklund och Ramqvist anser jag att hällbildsplatser ska ses i 
ett sammanhang med basläger, oavsett om det föreligger en nära rumslig 
korrelation mellan de olika fornlämningstyperna eller om avstånden dem 
emellan uppgår till flera kilometer eller någon mil. Det gäller således inte 
bara hällmålningsplatserna utan även stora hällristningsplatser såsom 
Nämforsen. Jag vill återigen förtydliga att jag inte ser hällbildsplatserna 
som mötesplatser/samlingsplatser för en mängd människor (motsvarande 
ett samlat regionalt band) under en kort tid på året. Till skillnad från 
Ramqvist (2002) ser jag Nämforsen som en plats som bl a bebotts av 
människor annat än tillfälligt. Min tolkning är att platser med 
hällmålningar (och möjligen även naturligt bildade märkliga/märkvärdiga 
platser) i inlandet i mitt undersökningsområde generellt sett nyttjades av 
enskilda individer och mindre grupper av människor motsvarande ett 
lokalt band. I vissa fall kan kanske två eller flera lokala band ha nyttjat 
samma plats (ej nödvändigtvis exakt samtidigt). Ett lokalt band kan även 
ha nyttjat två eller flera platser. Jag anser att likheterna och skillnaderna 
mellan de målade lokalerna respektive de ristade kan bero på att de i 
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grunden baseras på samma föreställningar men att det utvecklats olika 
traditioner bland människorna i inlandsmiljöer respektive i kustmiljöer att 
förvalta föreställningsvärlden. De förstnämnda människorna målade 
oftast medan de sistnämnda oftast ristade. Ibland dyker de olika 
hällbildsformerna upp i varandras huvudsakliga utbredningsområde, 
vilket inte är så konstigt i ett perspektiv där man antar att såväl människor 
som idéer och föremål är rörliga såväl inom som mellan samhällen. 
 
Ramqvists notering att hällmålningsplatserna är mindre varierade än 
hällristningsplatserna med avseende på figurinnehållet pekar enligt min 
åsikt också på att de olika hällbildstyperna snarare avspeglar att 
människor med olika traditioner utfört dem än att de är utförda av samma 
människor under olika årstider. Den större mängden av bilder på 
ristningslokalerna än på hällmålningslokalerna kan också den bero på en 
annan tradition i förvaltandet av föreställningarna. Kanske 
föreskrev/godkände traditionen inom de kustorienterade samhällena att 
ristningarna skulle/kunde förnyas ibland, till skillnad från traditionen i 
inlandet? Ett annat alternativ eller en bidragande orsak till att vissa 
hällristningsplatser är så omfattande i jämförelse med hällmålningarna 
kan vara att de platserna användes på ett liknande sätt som Inuiternas 
vinterbasläger enligt Riches exempel ovan. Med det menar jag att 
platserna kan ha nyttjats av en större mängd människor som bodde i 
anslutning till platsen eller i närheten under en stor del av året och var 
orienterade mot kustresurser. I exemplet Nämforsen finns bara spår efter 
en mindre mängd människor som uppehållit sig under längre perioder vid 
Ställverksboplatsen, men det utesluter givetvis inte att ytterligare 
liknande basläger som använts under en längre tid av året av mot kusten 
orienterade människor kan finnas/har funnits i närheten. Vid Nämforsen 
skulle det då, med tanke på de naturgeografiska förutsättningarna för en 
kustbaserad ekonomi, framförallt gälla de äldre perioderna av platsens 
nyttjandetid. Kända data stöder alltså inte ännu den hypotesen fullt ut, 
men den får anses vara intressant och den kan inte uteslutas. 
 
Ramqvist nämner vidare (2002:153) att alla hällmålningsplatser i de 
västra och centrala delarna av Norrland innehåller bilder av 
konturtecknade älgar, medan flera hällmålningsplatser längs 
Ångermanälven och nordost om denna älv innehåller bilder av såväl 
fyllda som konturtecknade älgar. Ramqvist menar (1992, 2002) att 
skillnaden mellan de olika typerna av avbildningar inte är kronologisk 
utan att den haft någon annan social betydelse. Jag har emellertid tidigare 
(se kap 4) angett att skillnaden mellan fyllda bilder och bilder där man 
bara tecknat konturerna skulle ha kronologisk relevans, där de 
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förstnämnda generellt sett kan räknas som äldre än de sistnämnda. I det 
sammanhanget är det intressant att notera att Lundberg (1997:120, 131) 
har en teori om att hyddgrupperna i området kring Hoting kan ha 
tillkommit i ett initialskede, varefter den typen av hyddlämningar spritt 
sig i alla riktningar. Hoting ligger nämligen inom området med de fyllda 
(äldre) hällmålningarna. Ytterligare en intressant sak som Ramqvist 
nämner (2002:146) är att det i Finland ännu saknas såväl ristningar som 
boplatser vid älvmynningarna vid kusten. Däremot finns det 
hällmålningar i inlandet. En samlingsboplatsmodell enligt Ramqvists 
mellannorrländska exempel kan inte fullt ut förklara den bilden. Bilden 
kan emellertid kanske förklaras om man inte generellt sett ser stora 
hällristningsplatser vid kusten som samlingsboplatser för bl a 
”hällmålande” människor från inlandet. Förklaringen till bilden blir då 
kanske att det uppenbarligen inte funnits kustbaserade ristande människor 
där, men väl ”hällmålande” människor i inlandet, vilka sannolikt inte 
behövde nyttja samlingsboplatser vid kusten. Idén ska dock givetvis bara 
ses som hypotetisk då jag inte gjort någon undersökning om hur, de 
kanske sinsemellan mycket olika, samhällena sett ut mer generellt. 
Källäget i Finland kan dessutom ännu inte sägas vara tillfredsställande.  
 
Med utgångspunkt i hällbildslokalernas respektive baslägrens spridning 
anser jag att man kan dra slutsatsen att människorna, generellt sett, kan ha 
haft tillgång till hällbildslokalerna, d v s de förmodat religiösa/rituella 
platserna, inte bara under en kort period av året utan en lång period, 
ställvis närmast året om. Värt att hålla i minnet är att en hällbildsplats 
mycket väl kan ha varit av intresse som en religiös/rituell plats även om 
bilder varit översnöade/ej synliga av någon annan anledning. Man bör 
också tänka på att enkelt flyttbara bilder/avbildningar kan ha varit av 
särskilt intresse för rörliga samhällen. 
 
5.4. Baslägermodellen i ett större kronologiskt och 
rumsligt perspektiv 
 
Enligt min mening verkar det ha funnits ett kontaktnät i mellersta 
Norrlands inland under tidsperioden ca 4500 – 2500 f Kr inom vilket bl a 
människor ”kontinuerligt” kunnat mötas, deras säkerhet kunnat 
upprätthållas och föremål, råmaterial, information m m kunnat spridas. 
Eftersom mötena kunde ske vid människornas basläger, i synnerhet 
vinterbasläger, behövdes inga särskilda samlingsboplatser. Då jag inte har 
kunnat påvisa några troliga samlingsboplatser alls under hela min 
undersökta tidsperiod (ca 7000 f Kr – Kr f) ställer jag mig frågan om 
likartat fungerande kontaktnät kan ha funnits även under andra 
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tidsperioder och geografiska områden inom mitt undersökningsområde. I 
syfte att belysa frågan kommer jag nedan att utifrån några generella drag i 
det arkeologiska materialet diskutera baslägermodellens applicerbarhet 
under olika tidsperioder och geografiska områden. Min diskussion gör, 
bör det noteras, naturligtvis inte anspråk på att täcka upp vare sig allt 
material eller alla, i olika grad inventerade, delar av mitt 
undersökningsområde. Utgångspunkten för min diskussion blir bl a några 
översikter som presenterats i tidigare forskning samt data från de lokaler 
som jag själv tolkat i de tidigare avsnitten i föreliggande avhandling. I 
syfte att försöka se när och möjligen också var kontaktnät av mer 
organiserad art kan ha börjat förekomma inom undersökningsområdet 
kommer jag inledningsvis att försöka teckna en översiktlig bild av de 
tidigaste spåren från människorna. 
 
Omkring 8500 BP var Norrland delvis täckt av inlandsisen, men ca 8000 
BP hade all is smält bort (Bergman et al 2003:1). De äldsta dateringarna 
från boplatser i Norrland visar att människor tämligen snabbt befolkade 
det land som blottlades i inlandsisens spår. Det finns flera lokaler där 
någon eller några dateringar ligger inom perioden ca 8800 BP – 8000 BP 
(Olofsson 2003 (Paper IV):17, 50 ff, 88). De kända mesolitiska lokalerna 
i Norrland har länge varit tämligen få, men under de senaste åren har 
systematiskt sökande efter mesolitiska lokaler givit ett särkilt gott 
resultat. En orsak till det är att riktade forskningsinsatser har initierats (se 
exempelvis Bergman et al 2003) med utgångspunkt i inventerings-
metoder som bygger på den förhållandevis gamla upptäckten (se 
Bergman 1995:14 ff med där anförd litteratur) att nordnorrländska insjöar 
tenderar att tippa mot väst p g a landhöjningens olikformighet. 
Tippningen av sjöarna har lett fram till att mesolitiska lokaler belägna i 
sjöarnas västra del idag kan ligga i försumpade områden eller under 
vatten och att mesolitiska lokaler i sjöarnas östra del idag kan finnas långt 
ifrån den nuvarande vattenytan. Dessa omständigheter har medfört att 
tidigare inventeringar, som ofta utgått ifrån de nuvarande strandnivåerna, 
kunnat missa att upptäcka lokaler från mesolitikum men väl finna lokaler 
från senare tider vars läge i förhållande till sjöarna inte nämnvärt hunnit 
förändras av tippningseffekten. Dessutom har det uppmärksammats att 
gamla sjöar torkat ut, nya har skapats och vattendrag bytt 
flödesriktningar, vilket på liknande sätt påverkat/påverkar källäget 
(Bergman 1995:14 ff; Bergman et al 2003:1 ff). Vid nya riktade 
inventeringar inom forskningsprojektet ”Man, Fire, and Landscape” 
påträffades inom ett undersökningsområde i närheten av Arjeplog 60 
lokaler inom ”höjda” områden. De lokalerna uppvisar ett 
spridningsmönster som är ganska likt senare tiders mönster. 15 av dessa 

168 

•



lokaler undersöktes och inte mindre än 10 av dem visade sig vara från 
mesolitikum. Före projektets början var endast en lokal från mesolitikum 
känd inom området (Bergman et al 2003:1 ff). Inom projektet framkom 
bl a den äldsta säkert daterade boplatsen i Norrland. Den heter 
Dumpokjauratj 1986:42 och är belägen i Arjeplog sn, Lappland. Vid 
utgrävningar där påträffades bl a tre kokgropar och en avfallsgrop vilka 
gav 12 st 14C-dateringar (okalibrerade) mellan 8630 ± 85 BP – 7870 ± 80 
BP. Det innebär att lokalen började nyttjas redan inom några få 
århundraden efter inlandsisens försvinnande från platsen. Bland 
fyndmaterialet från boplatsen finns även fynd av skiffer, vilket har tolkats 
som ett tecken på en möjlig koppling till/invandring ifrån 
Suomusjärvikulturen/-traditionen i Finland (Olofsson 2003 
(Introduction):11 ff). Här kan även nämnas att en samtida lokal (Ipmatis 
1997:7, Arjeplog sn, Lappland), där en gropanläggning med skörbränd 
sten intill framkommit, ligger 18 km ifrån Dumpokjauratj. Den har 
tolkats som en möjlig jaktstation eller liknande, använd av samma 
människor som nyttjade Dumpokjauratj (Olofsson 2003 (Paper IV):52 f). 
Den kan emellertid även ses som en indikation på att flera samtida små 
grupper från samma tradition funnits i området och att de kunnat bistå 
varandra. Ytterligare en lokal, Raä 22, Junosuando sn, Norrbotten, har 
nyligen också gett mycket tidiga dateringar (Östlund 2006). Flera andra 
tidiga lokaler finns även inom ett område i Mellannorrland (inom norra 
Jämtland, södra Lappland och Västerbotten). Invandringen till området 
kan, enligt tidigare forskning, ses som en expansion av Fosnatraditionen. 
Den fanns spridd längs Norges västkust, samt vid kusten i sydöstra Norge 
och de angränsande delarna av den västsvenska kusten. Människorna 
inom Fosnatraditionen var inledningsvis främst kustbaserade, men 
efterhand började de nyttja inlandets resurser mer och mer. I Trøndelagen 
har ett flertal mesolitiska inlandsboplatser härrörande från 
Fosnatraditionen framkommit. Flera av dem uppvisar likheter med de 
tidiga lokalerna på den svenska sidan om fjällkedjan. Det har lett fram till 
tolkningen att befolkningen vid kusten inom Fosnatraditionen först 
säsongvis nyttjat inlandet för jakt och sedan, när klimatet blivit bättre, 
även börjat nyttja inlandets resurser året om. I tillägg till Suomusjärvi- 
och Fosnatraditionerna brukar även andra traditioner, Komsa, Hensbacka 
och Maglemose, nämnas i diskussionerna om möjliga invandrande 
grupper. En slutsats man kan dra, i enlighet med tidigare forskning 
(Broadbent 1982:26 ff; Baudou 1992a:54 ff; Forsberg 1996a:249; 
Anderson 1999:99; Olofsson 2003 (Introduction):12, 2003 (Paper IV):16, 
fig 1:9), är att invandringen till Norrland när inlandsisen dragit sig 
tillbaka sammantaget kan ha skett från flera olika områden. 
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Med utgångspunkt i resultaten av de nya inventeringarna med de nya 
metoderna finner jag det sannolikt att det mesolitiska boplatsmaterialet 
ställvis inom mitt undersökningsområde ännu är starkt underrepresenterat 
i den samlade fornlämningsbilden. Resultaten förklarar möjligen delvis 
även den bild som Forsberg redovisar (1996a:247) att lokalerna från 
mesolitikums äldre faser karaktäriseras av lägen högt ovanför och ofta 
även långt ifrån vatten. I viss mån kanske den bilden beror just på att 
vattnet sedan de äldsta faserna hunnit flytta sig från dessa tidiga lokaler. 
Forsberg anger även att boplatserna från de äldre faserna av mesolitikum 
i Norrland (8200-5800 BP) är väldigt små och att de verkar ha nyttjats 
bara under en kortare tid. De lokaler från mesolitikum som kan räknas 
som något större härrör från mesolitikums yngsta fas (5800-5400 BP). 
Forsberg anser att det inte finns någon boplats från de äldsta faserna som 
säkert kan klassificeras som basläger som använts av ett större antal 
människor (Forsberg 1985:275, 1996a:246 ff). Varför finns det bara små 
lokaler från de tidigaste faserna? Forsberg förordar detaljerade 
teknologiska analyser av lokalerna och inventeringar särskilt utarbetade 
för att finna baslägren. Även om lokaler framkommit i nya lägen har 
emellertid inga sådana säkra basläger ännu framkommit för de tidigaste 
faserna. Forsberg nämner vidare (1996a:249) att vi måste överväga ett 
annat bosättningsmönster än vad vi brukar diskutera såvida inte lokalerna 
haft en annan lokalisering. I det sammanhanget nämner han att baslägren 
möjligen skulle kunna vara belägna längs kusten vid Bottenviken, men 
även där är, säger han, de få funna lokalerna små och inte heller de kan 
klassificeras som basläger. Anderson (1999:97 f) har framfört åsikten att 
eftersom landhöjningen varit kraftig under den första tiden kan de 
kustbundna bosättningarna ha varit kortvariga. De skulle därför vara 
svårupptäckta i skogsmark. Kanske bör vi även tänka på källkritiska 
aspekter som att en (ovanligt) stor andel av redskapen kan ha varit 
tillverkade av ben, horn och andra förgängliga material och att 
boplatsernas funktion därför lätt kan feltolkas idag? Nämnas här bör även 
att tämligen stora mesolitiska lokaler framkommit i Medelpad under 
senare år. En hypotes har lagts fram att dessa lokaler kanske kan vara en 
typ av samlingsboplatser (Andersson 1999:26). De intressanta lokalerna 
har emellertid ännu inte i skrivande stund analyserats och 
funktionsbestämts. 
 
Eftersom invandringarna till Norrland under pionjärfasen kan ha skett 
från flera olika områden med olika traditioner kan också flera olika typer 
av lösningar på nyttjandet av området komma att påträffas. Håller vi oss 
till idag kända data visar de emellertid att det är möjligt att boplatserna 
från de första faserna under mesolitikum i Norrlands inland till allra 
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största delen bara nyttjades under sommarhalvåret. Grävda gropar och 
avsaknaden av hyddlämningar talar i den riktningen. Vinterboplatserna 
kan ha varit belägna vid exempelvis kustområdena i Norge, Sverige och 
Finland, i likhet med modeller som presenterats i tidigare forskning (se bl 
a Fosna-exemplet ovan). Såväl ett väl utvecklat kontaktnät som 
samlingsboplatser och basläger för längre uppehåll kan därför ha varit 
onödiga i Norrlands inland vid denna tid. Efterhand kan några riktigt 
goda resursområden ha utkristalliserat sig och vinterbosättningar i 
Norrlands inlandsområden börjat anses vara av intresse. 
Vinterbosättningar kan ha växt fram från flera olika håll i Norrland och ur 
olika, kanske främst kustbaserade, traditioner. Inom kustsamhällena fanns 
kanske redan vanan att hålla kontakten med varandra under 
vinterhalvåret. Kontaktnäten för upprätthållandet en god säkerhet och 
gemenskap mellan människorna kan på så sätt ha följt med 
vinterbosättningarna som en naturlig del. Lundberg anger att initialskedet 
för de runda hyddgrunderna inom hennes undersökningsområde kan 
fastställas till perioden 4600 f Kr – 3800 f Kr, med tillägget att hela 
tidsrymden sannolikt inte åtgått för etablerandet av bosättningsmönstret 
(1997:119). Vi kan således förmoda att människorna redan under slutet 
av mesolitikum nyttjat ett kontaktnät inom mitt undersökningsområdes 
inland med deras basläger som fasta mötesplatser. Kanske hade även de 
för kontaktnäten viktiga skidorna gjort sin entré redan vid denna 
tidpunkt? 
 
Lundbergs tolkning att fyra lokaler i ett område kring Hoting, Alanäs, 
Strömsund och Vängelälven har tillkommit i ett initialskede varifrån 
bostadstypen sedan spritt sig i alla riktningar är intressant (Lundberg 
1997:131). Området har genom Dragan och Ströms Vattudal en 
vattenförbindelse med Norge. Jag anser att Lundberg är inne på rätt spår 
när hon anger att (1997:171): ”Ett etablerat kontaktnät mellan 
befolkningen i Mittnorge och mellersta Norrlands inland kan ha 
förekommit mycket tidigt vilket inte enbart den röda skiffern antyder. 
Flinta, sannolikt från den norska kusten, förekommer i Jämtland och 
Västerbottens inland på tidiga boplatser och den förekommer i djupa 
lager i hyddgrundernas vallar. Tydliga indikationer på spridning av 
råmaterial i båda riktningarna finns alltså.” Lundberg anser således också 
att det funnits ett kontaktnät. Därefter nämner hon att frågor som inte 
behandlats i hennes avhandling är bl a hur samhällets informationsflöde 
fungerat. I det sammanhanget säger hon att en samhällsstruktur som 
överlevt i över 2000 år sannolikt krävt ett fungerande kommunikationsnät 
som underhållit och förstärkt samhörighetskänslan samt att 
kommunikationsvägar har funnits och därmed även kunskap om 
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förändringar i samhället. Enligt min åsikt så har informationsflödet och 
flödet av föremål, råmaterial m m fungerat inom samma, av mig ovan 
tämligen ingående beskrivna, kontaktnät.  
 
Jag har redan ovan visat på baslägermodellens applicerbarhet inom mitt 
undersökningsområdes inland under neolitikum. Även vid kusten verkar 
det, från övergången mesolitikum-neolitikum och för en längre period 
framåt, generellt sett, ha funnits basläger som nyttjats under längre 
tidsperioder. En del av de boplatsvallar/områden med boplatsvallar som 
påträffats under de senaste decenniernas fornminnesinventeringar i 
Norrbottens och Västerbottens kustland kan mycket väl ha fungerat som 
basläger enligt min definition. Boplatsvallarna är vanliga ner till ca 45 m 
ö h, men ovanligare på lägre nivåer (se bl a Baudou 1992a:69 f; Karlsson 
1992:35 f; Skålberg 1994; Johansson 1995-96). Lokalen Lundfors (lokal 
nr 5 i kap 2), vars datering ligger i övergången mellan mesolitikum och 
neolitikum, har pekats ut av tidigare forskning som en möjlig 
samlingsplats. Jag har, i likhet med annan tidigare forskning, i stället 
tolkat lokalen, eller snarare lokalerna där, som flera basläger. Man bör i 
detta sammanhang notera det, enligt min mening, lite anmärkningsvärda 
att man inte sällan i tidigare forskning i Norrland sett kustboplatser som 
ett resultat av samlingar som motsvarar indianernas korta 
sommarsamlingar och inte inuiternas långa samlingar över vinterhalvåret. 
Som vi sett av Riches studie som togs upp i detta kapitels början, var det 
fördelaktigt för människorna som levde av kustens resurser vintertid att 
leva i större grupper under vinterhalvåret. Samma förhållande kan ha gällt 
inom mitt undersökningsområde genom olika tider. Basläger där ett större 
antal människor uppehållit sig under längre perioder av året kan ha 
förekommit, i synnerhet inom kustområdena där det kan ha varit 
fördelaktigt, men inga säkra sådana lokaler har framkommit i min studie. 
Eventuellt kan exempelvis Överveda (lokal nr 7 i kap 2) ha haft en större 
befolkning på ett sådant sätt, men det har inte kunnat påvisas. I stället kan 
flera mindre basläger ha förlagts inom begränsade områden, exempelvis 
vid älvsutlopp, kanske med sådana avstånd att den lilla gruppens identitet 
kunde behållas (jfr Riches 1982:26, 66, 88 ff) och att ”stress” i en alltför 
stor grupp kunde undvikas (jfr Binford 2001:359). Det är möjligt att 
Lundforslokalerna ska tolkas på ett sådant sätt. Man bör emellertid ha i 
minnet att nyttjande av skidor givetvis möjliggjort tämligen långa avstånd 
(tillika långväga kontakter) mellan baslägren även inom kustområdet (i 
vart fall där inte brist på ljus försvårade långa färder vintertid). 
Kustboplatserna var även sannolikt tvungna att, generellt sett, flyttas 
oftare än inlandslokalerna p g a landhöjningen. 
 

172 

•



Kontakterna mellan eventuella kust- respektive inlandsbefolkningar kan 
ha varierat över olika tider och områden. Nämforsen, som vid 
neolitikums början låg vid en havsvik, låg inte långt ifrån inlandets 
skärvstensvallar. Här kan man tänka sig att baslägren vid Nämforsen 
tidvis kan ha ingått i samma nätverk som inlandsboplatserna, vilka i sin 
tur även kan ha haft kontakter med inlands- och kustboplatserna i Norge. 
Ställvis kan alltså nätverkens storlek ha varit omfattande. Boplatserna vid 
kust och inland verkar emellertid ha vissa olikheter sinsemellan (olika 
betoning på typer av nyttjade föremål, olika typer av hällbilder, eventuellt 
olika typer av hyddlämningar o s v), vilket möjligen kan tyda på att 
kontakterna dem emellan generellt sett inom mitt undersökningsområde 
inte varit särskilt omfattande. Glappet mellan kust- och skogsland vad 
gäller boplatser talar i samma riktning (Forsberg 1992:60). 
 
Lundberg säger att skärvstensvallarna slutar att brukas omkring 2500 f 
Kr. Däremot fortsätter, menar hon, nyttjandet av samma boplatser. Hon 
anser att man möjligen kan se en övergång till rektangulära hyddor under 
denna tid. Dessa markeras inte lika kraftigt i marken och hon säger att det 
kan betyda att många ännu inte registrerats då de är nästan osynliga vid 
kraftig undervegetation. En antydan till en övergång till ett nytt 
byggnadsskick finns och möjligen till nya platser, men hon anser också 
att delar av det traditionella mönstret kan ha behållits under ett 
övergångsskede (1997:120). Det tycks även vara så att boplatsvallarna 
börjar minska i antal vid Norrbottens kustland efter denna tid (Karlsson 
1992:34 ff; Halén 1994:191; Johansson 1995-96). Kan man förmoda en 
forskningslucka även där p g a mer svårupptäckta bostadstyper? En 
förändring verkar i alla fall inträffa, grovt sett, vid tiden omkring 2500 f 
Kr inom flera områden. Förändringen är även märkbar genom tecken på 
diskontinuitet, exempelvis vid Ställverksboplatsen och Nämforsen-
området som helhet (se kap 3 och 4). Även vid Skellefteå-området tycks 
boplatserna minska i antal vid kusten efter 2500 f Kr (Broadbent 1982:36 
ff). Ungefär vid tiden 2500 f Kr blir de sydskandinaviska inslagen mer 
tydligt märkbara i framförallt kustområdena. Flintdepåer och boplatser 
med sydskandinavisk prägel (såsom Bjurselet, Byske sn och Strandholm, 
Burträsk sn) anläggs och de första indikationerna på odling i Norrland 
börjar framträda i pollenanalyserna (exempelvis vid Rudetjärn, 
Medelpad). En parallell till odlingsindikationerna och de syd-
skandinaviska inslagen märks även ställvis vid Norges kust. Den första 
odlingsfasen var emellertid temporär. Odlingsindikationer finns därefter 
återigen under yngre bronsålder, men en sammanhängande tid av odling 
börjar först under århundradena f Kr och då i Mellannorrlands kustland 
(Forsberg 1992:61; Baudou 1992a:78 f). Baudou menar (1992a:73) att 
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små grupper av sydskandinaver kan ha slagit sig ner på flera platser i 
Västerbottens kustland något före 2000 f Kr. Han tolkar också de 
kvarliggande flintyxdepåerna som tecken på att kolonisationen kan ha 
slagits ned av den inhemska befolkningen. Att döma av bl a lösfynden 
längs kusten i exempelvis Skellefteå-området (Broadbent 1982:36 ff, 74) 
verkar det mycket riktigt ha funnits en lokal befolkning i området. De 
lokaler som kan tänkas ha utgjort basläger under denna tid är emellertid 
ännu få. 
 
Även i inlandet kan möten mellan människor med olika traditioner ha ägt 
rum under neolitikum. Forsberg har framfört en hypotes att det funnits 
minst två sociala territorier under neolitikum i Norrland; ett nordligt och 
ett sydligt. Det nordliga skulle karaktäriseras av hyddor av samma typ 
som grävts ut i Vuollerim och det sydliga av hyddorna av skärvstenstyp 
(Forsberg 1989b:69). Jag anser att även om verkligheten kanske varit 
långt mer komplicerad än så kan det mycket väl vara på det viset att 
människor med olika typer av bl a boendeformer spridit sig från olika 
områden för att småningom mötas och att mindre nätverk successivt kan 
ha länkats ihop till större nätverk. Sådant kan ha bidragit, ställvis kanske 
inte alldeles konfliktfritt, till förutsättningarna för dels långväga spridning 
av impulser och dels samhällelig uniformitet, alltmer ökande och över allt 
större områden. 
 
Perioden mellan 2500 f Kr – 1800 f Kr kan således ha varit en tid där 
människor med olika traditioner möttes, i synnerhet vid kustområdena, 
och eventuella kontakter mellan människor vid kusten respektive inlandet 
kan också ha påverkats av detta.  
 
Eftersom baslägren i inlandet, i synnerhet vinterboplatserna, bl a kan ha 
legat på samma ställen som förut kan också kontaktnäten i inlandet i 
grunden ha fungerat på samma sätt även under tiden 2500 f Kr – 1800 f 
Kr. Däremot kan de ha ändrat utbredning under denna tid. För 
kustområdet får dock bilden ännu sägas vara mer oklar under samma 
tidsperiod. Inget tydligt stöd för baslägermodellen finns, men det finns 
heller inget stöd för samlingsboplatsmodellen. En intressant fråga man 
också kan ställa är hur eventuella kontakter/kontaktnät mellan de olika 
sydskandinaviska grupperna sett ut. 
 
Omkring 1800 f Kr sker stora förändringar i det arkeologiska materialet i 
Norrland. Inlandets kontakter med områden i nuvarande Ryssland, i 
synnerhet norra Ryssland och nordvästra Sibirien, är särskilt märkbara 
(Baudou 1992a:95 ff). Samhällen och boplatser i Norrlands inland från 

174 

•



tiden ca 1800 f Kr – Kr f har studerats av Forsberg (1985, 1988). Enligt 
Forsbergs undersökningar förekom samhällen vid Lule älv respektive 
Ume älv som kan beskrivas på samma sätt. Samhällena var rörliga och 
människorna flyttade mellan två poler inom sina territorier. Under 
vintern, våren och sommaren fanns baslägren i skogsområdet. Där fiskade 
man och jagade älg, ren och bäver. Runt baslägren fanns aktivitetslokaler. 
Under sensommaren flyttade hela gruppen, via transitoboplatser, till 
basläger i förfjällsområdet där man bodde under sensommaren och 
hösten. Där jagade man ren, bl a utifrån jaktstationer, och utvann 
råmaterial. Jämfört med tidigare perioder så nyttjas alltså förfjällsområdet 
i större utsträckning och ren börjar jagas (Forsberg 1988:95 ff). Jag anser 
att denna omläggning av bosättningsmönstret, som har beskrivits som 
radikal (Forsberg 1992:61), inte i någon nämnvärd omfattning har 
påverkat fundamenten för kontaktnäten. Baslägren som användes under 
den allra största tiden på året, bl a under vintern, låg fortfarande kvar i 
skogsområdet och i vart fall ställvis på samma lokaler som förut. 
Eftersom samhällena tidigare hade varit spridda under sommarhalvåret 
och rörelsemönstren då kunnat vara tämligen fria påverkades inte 
kontaktnäten av att man nu under sensommaren och hösten även började 
jaga ren i förfjällsområdet. Sannolikt kan ett lokalt band ha utgjort ett 
tillräckligt stort jaktlag för jakt på vildren (se Mulk 1994:241; Holm 
1991:99 ff). Det kan därför antas att någon samlingsboplats inte behövdes 
i förfjällsområdet. Notera även att ett mer bofast bosättningsmönster 
möjligen kan ha förekommit i skogsområdet även under denna tid på 
vissa platser (Käck 1995:38 ff). Lundberg säger också om lokalerna i sitt 
undersökningsområde, att (1997:117): ”På samtliga lokaler kan även 
yngre typer av artefakter hittas vilket visar att platserna har återanvänts 
även under bronsåldern och järnåldern. Under de senare perioderna har 
dock inte samma typ av bostad uppförts, …”.  Forsberg har visat att 
hyddorna på baslägren nu var av en annan karaktär än förut. Spåren från 
dessa är idag ofta inte i närheten så tydliga som spåren efter de neolitiska 
hyddorna med försänkta golvplan. De från tiden 1800 f Kr – Kr f utmärks 
oftast av bimodala avslagskoncentrationer, ca 4-5 x 2-3 m stora, men 
ställvis har även ett plant, något nersänkt område med omgivande vall 
kunnat påvisas, exempelvis på ett basläger vid förfjällsområdet vid Lilla 
Lule älv, lokalen Keddek 1160 (Forsberg 1988:77 ff). Det kan förmodas 
att hyddlämningar från denna tid är mycket underrepresenterade i 
materialet. Mot denna bakgrund finner jag det sannolikt att kontaktnäten i 
inlandet även under denna tidsperiod kan ha fungerat i likhet med tidigare 
perioder, med basläger, i synnerhet vinterboplatserna, som viktiga 
mötesplatser. 
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De arkeologiska lämningarna från perioden ca 1800 f Kr – Kr f från 
kustområdet kännetecknas särskilt av de uppförda gravrösena. Flertalet är 
från bronsåldern, men många tillhör sannolikt järnåldern att döma av att 
de ligger på så låg höjd över havet. De norrländska rösenas konstruktion 
överensstämmer med rösena söder om Dalälven (Baudou 1968a, 
1992a:25). Ett litet antal föremål av sydskandinaviska typer har också 
påträffats vid kusten (Baudou 1992a:95, 102; Forsberg 1989a:171 f). 
Baudou antar att det skett en inflyttning söderifrån (Baudou 1989:182). 
Han säger; ”De många rösena av sydlig typ utmed kusten kan tolkas som 
lämningar efter ackulturerade sydliga grupper som bevarat 
rösetraditionen.”  (Baudou 1992a:103). Det har även explicit antagits att 
de människor som byggde rösena varit av ett lokalt och inte 
sydskandinaviskt ursprung (Bergvall & Salander 1996). Ibland påträffas 
samma slags fynd vid kusten som i inlandet (Baudou 1992a:101; 
Forsberg 1996b:184). Under senare år har också bosättningsspår 
framkommit i närheten av norrländska rösen. Undersökningarna är dock 
ännu få och begränsade och de har genererat en komplicerad bild 
(Baudou 1992a:26 f; Forsberg 1996b, 1999). Baudou menar att en del av 
lokalerna kan ha något att göra med rösena, medan andra inte (Baudou 
1992a:101). Forsberg drar slutsatsen att: ”…instead of two ”cultures”, we 
might look at the societies along the coasts of the Bothnian Sea and Gulf 
as local societies, using various external stimuli, including the material 
culture according to their own local strategy.” (Forsberg 1999:284).  
 
I sammanhanget bör även lokalen Fattenborg, belägen i Kalix kommun, 
nämnas. På Fattenborgslokalen finns, bland en mängd andra 
fornlämningar, 12 boplatsvallar. Några är stora, ca 30-40 m långa och 15-
20 m breda. På lokalen finns även 28 stensättningar (Klang 2007). Dessa 
kan möjligen höra samman med boplatsvallarna, men det är ännu osäkert 
(Baudou 1992a:102). Lokalen verkar av 14C-dateringar att döma ha 
nyttjas under flera tidsskeden, bl a omkring 2000 f Kr samt ca 1500 f Kr. 
Ett förslag att lokalen kan ha nyttjats som en stor samlingsplats för 
boende i ett större område har lagts fram, dock utan någon större explicit 
argumentation (se Klang 2007:117 ff). Tolkningsförslaget utgör 
emellertid bara ett av flera möjliga diskuterade alternativ och någon 
djuplodad tolkning har ännu inte presenterats. Tolkningsförslaget att 
lokalen fyllt olika funktioner under olika tider verkar dock, att döma av 
den senaste forskningen, vara det mest sannolika (se Klang 2007).  
 
I allmänhet är dock hyddlämningarna jämförelsevis ovanliga under denna 
period (Karlsson 1992:36 ff). Om eventuella hyddlämningar vid kusten 
ser likadana ut som de svårupptäckta hyddlämningarna i inlandet kan det 
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dock röra sig om en forskningslucka. Andra lämningar från denna tid, 
exempelvis boplatser utan synliga anläggningar och större kokgropsfält 
(se Baudou 1992a:107 f och Karlsson 1992:36 f) indikerar att människor 
uppehållit sig i kustområdet. Kokgroparna, som finns i både Norrbottens 
och Västerbottens kustland, kan ha använts för utvinning av sältran som 
sedan bytts mot andra varor (Baudou 1992a:107 f). Liksom under den 
föregående perioden är läget ännu oklart för kustområdet. 
Baslägermodellen kan inte styrkas men heller inte samlingsboplats-
modellen. 
 
Boplatserna av stenålderskaraktär har tidigare ofta ansetts upphöra vid Kr 
f. Fram till denna tidsgräns är de tämligen allmänt förekommande. Det är 
också tidpunkten Kr f som jag satt som den yngre kronologiska gränsen 
för min undersökning. I syfte att uppnå en så klar bild som möjligt av hur 
kontaktnäten fungerat kommer jag emellertid att följa upp min 
undersökning med en kort diskussion om förhållandena även efter Kr f.  
 
Det finns dateringar som indikerar att boplatserna av stenålderskaraktär 
ställvis även kan ha fortsatt att nyttjas fram emot mitten av det första 
årtusendet e Kr (Forsberg 1996b:178). Samtidigt med dessa lokaler börjar 
också en ny typ av boplatslämningar, s k skogstomtningar, att uppträda, 
exempelvis vid Stora Lulevatten. De finns dels vid sjöstränder, men även 
intill fångstgropsystem utmed stora insjöar. Även skogstomtningarna 
verkar ha nyttjas fram till mitten av det första årtusendet e Kr (Mulk 
1994:128 f, 230). Ungefär när skogstomtningarna upphör börjar s k 
stalotomter anläggas i fjällområdena (Mulk 1994:241). I slutet av 
vendeltid och början av vikingatid anläggs även boplatser med härdar i 
övre Norrlands skogsområden (Hedman 2003). De upprättas i områden 
långt ifrån stränderna, vilket avviker från mönstren från tidigare 
tidsperioder. Deras placering koncentreras till tallhedar med bra renbete, 
ställvis framförallt vintertid, intill myrar, tjärnar och bäckar. 
Strandanknutna boplatser finns fortfarande men mönstret är tydligt. 
Några tidiga dateringar inom det nya mönstret finns som kan tyda på en 
gradvis övergång från det gamla mönstret. Boplatserna uppvisar ett 
tidsmässigt och ställvis rumsligt samband med samiska metalldepåer. Det 
nya mönstret ses därför som ingående i ett samiskt kulturlandskap. Det 
representerar, enligt Hedman, ett samiskt samhälle som från vikingatid 
fram till 15-1600-talet var baserat på seminomadism. På några boplatser 
har vikingatida mynt och vikter påträffas vilket tas till intäkt för att det 
samiska samhället var väl integrerat med den tidens ekonomiska 
handelssystem. En privat ekonomi uppstod och man bedrev själv handel 
inom det samiska samhället, dels med andra samiska grupper och dels 
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med näraliggande grupper (Hedman 2003:158, 217 ff). Frågan om när 
samiska jakt- och fångstsamhällen övergått till renskötsel (exempelvis 
semi-/helnomadism) debatteras dock flitigt (se exempelvis Aronsson 
1991; Storli 1991; Mulk 1994; Forsberg 1996b; Karlsson 2006; Bergman 
2007 och Ramqvist 2007 för en introduktion till problematiken). Mulk 
menar exempelvis (1994:254 f) att Sirkas fungerat som ett samiskt 
fångstsamhälle under perioden Kr f till 1500 e Kr och att samhället i stora 
drag varit egalitärt. Hon anser att nya härdtyper och en ny 
boplatslokalisering som visar en begynnande övergång från 
fångstekonomi till tamrenskötsel börjar komma på 1400-1500-talen. 
Eftersom inte perioden efter Kr f ingår i min undersökning tänker jag inte 
redogöra vidare för den debatten här utan hänvisar till ovanstående 
arbeten. 
 
Det är i alla fall känt att svenska kronan började kräva skatt av/byta varor 
med samerna mot slutet av 1200-talet. Det skedde då med birkarlarna 
som mellanhand. Birkarlarna uppsökte vinterbyarna vilka fungerade som 
marknadsplatser. Vid mitten av 1500-talet övertogs skatteuppbörden av 
kronan som emellertid under ytterligare en tid nyttjade birkarlarna till 
hjälp. Ännu under slutet av 1500-talet var vinterbyarna de platser där 
samerna uppsöktes, då av kronans fogdar. Karl IX organiserade handeln 
ytterligare. 1603 fick fogdarna till uppgift att försöka finna lämpliga 
platser för kapell och kyrkor och 1607 instruerades de att förlägga 
marknaderna, d v s handeln med samerna, till kyrkplatserna. Ett exempel 
på en plats som tidigt grundlades som marknadsplats och kyrkplats är 
Jokkmokk, Lappland (Jokkmokk heter på lulesamiska Dálvvadis = 
”vinterboplats” enligt Norrländsk uppslagsbok (1994)). Där hålls 
alltsedan 1605 en årlig marknad i februari månad (Campbell [1948] 
1982:10 ff, 47; Mulk 1994:232; Spång 1997:37). Värt att märka är att 
vintermarknaderna ända in i sen tid har varit de viktigaste även om det 
också förekommer sommarmarknader (Baudou 1992a:107). 
 
Av denna korta diskussion om förhållandena i inlandet efter Kr f kan man 
se att en rad stora förändringar kan ha inträffat under det första årtusendet 
efter Kr f; övergången från sten- till metallteknologi, förläggandet av 
boplatserna till andra lägen (i vart fall ställvis), en möjlig begynnande 
renskötsel och en möjlig privatisering av ekonomin. Var för sig och i 
synnerhet sammantagna pekar förändringarna i riktning mot att 
kontaktnäten som tidigare beskrivits kan ha förändrats i inlandet under 
det första årtusendet efter Kr f. Man kan dock även se att 
vinterboplatserna haft en central betydelse för såväl varuutbyten och 
religiösa yttringar ända in i historisk tid (Mulk 1994:232 ff). 
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Vinterboplatserna i inlandet förlades dock, som tidigare sagts, tidvis och 
ställvis på andra (nya) platser, ibland långt ifrån älvstränderna. En rad 
frågor infinner sig. Blev inte de nya boplatserna svåra att återfinna för 
andra, i vart fall inledningsvis? Kan verkligen såväl de gamla boplatserna 
som vägarna mellan dem ha övergivits? Kanske förlades de nya 
boplatserna ställvis längs/i närheten av gamla vägsträckningar mellan 
gamla vinterboplatser? Det är tänkbart att kontakterna mellan 
vinterboplatserna inom samhällena inte längre blev fullt så viktiga av 
säkerhetsskäl när ekonomin började baseras på tamrenar. Osäkerheten 
kunde reduceras och svält kunde undvikas vid utebliven fångst. 
Säkerheten kan även ha förbättrats för den enskilde genom teknologiska 
och metodiska framsteg, exempelvis genom förbättrade redskap/metoder 
för jakt och för att göra upp eld. Det är således möjligt att individer och 
mindre grupper av människor/lokala band kan ha börjat agera mer 
självständigt, dels gentemot varandra och dels gentemot yttre aktörer 
(motsvarande enheter från andra samhällen). Sådana förändringar kan ha 
ägt rum under loppet av det första årtusendet efter Kr f. Det är även 
möjligt att de boplatser där man uppehöll sig under sommarhalvåret kom 
att öka i betydelse för möten mellan människor när jakt på ren övergick 
till ett hållande av tamren. Större gemensamma sommarboplatser kan ha 
varit av intresse att upprätta när hjordarna skulle bevakas sommartid. 

 
Vid kusten uppkommer vid tiden för Kr f en markant gräns mellan 
Norrlands kustland ungefär norr om nuvarande Örnsköldsvik och 
kustlandet söder därom. I det södra området uppträder bl a en sedentär 
agrar bebyggelse (Ramqvist 2007:159 ff), som kan exemplifieras med 
boplatsen Gene i Örnsköldsvik (Ramqvist 1983; Lindqvist & Ramqvist 
1993). Inom det norra området har sådana gårdar ännu inte påträffats. 
Pollenanalyser indikerar dock ställvis odling även inom det norra området 
från ca 500-talet (Engelmark 1976). Baudou menar (1992a:155) att 
byggnadsskicket kan ha varit annorlunda inom det norra området. Mindre 
hus byggda i timmer med bärande väggar skulle inte lämna särskilt 
märkbara spår efter sig, säger han. Baudou anser också att de talrika 
tomtningarna som finns vid kustlandet från ca 400-talet och in i 
medeltiden tyder på att det måste ha funnits en omfattande bebyggelse 
innanför den yttre kusten som kunnat utgöra utgångspunkt för säljägarnas 
säsongsjakt (Baudou 1992a:154 f). Broadbent har konstruerat en modell 
där en sedentär jordbrukande befolkning anses ha nyttjat tomtningarna på 
säsongsbasis. Han har även för ett område i Västerbottens kustland 
kopplat ihop områden med tomtningar med möjliga lägen för de samtida 
byarna. Inga hus har dock alltså ännu påträffats (Broadbent 2000). Rathje 
säger att det troligen från förromersk järnålder fram till mitten av 1300-
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talet i nordligaste Ångermanland och Västerbottens kustland fanns ”…ett 
samhälle som socialt, politiskt och idémässigt utgjorde en egen kontext 
som på många punkter skilde sig från de samhällen som samtidigt 
existerade i det mellannorrländska området.” (Rathje 2001:210). 
Ramqvist menar att medan vissa människor övergick till en 
jordbruksbaserad ekonomi, så förblev andra kvar vid sin gamla 
bronsåldersekonomi, vilken baserades på sälfångst och fiske och 
sannolikt också boskap. Han anser att den kvartsbrukande 
säljägarboplatsen vid norra Åmynnet vid Nätraälven 10 km söder om 
Gene har utgjort en sådan ”havsbrukande” lokal, och att den till dels 
existerat samtidigt med Geneboplatsen. Tomtningarna anser han utgör 
fortsättningen på havsbrukarnas säsongsboplatser och dessa skulle ha 
tillkommit under den tid då det internationella handelsnätverket etableras. 
Ramqvist menar att en dylik havsbrukande befolkning funnits längs hela 
bottenvikskusten. Även de s k nykuströsena skulle indikera denna 
havsbrukande nisch (Ramqvist 2007:159 ff). Också vid kusten märks 
under det första årtusendet efter Kr f övergången från sten- till 
metallteknologi, men även under denna tidsperiod är det ännu flera 
pusselbitar som fattas från kustområdet. Baslägermodellen kan inte 
styrkas, men heller inte samlingsboplatsmodellen. 
 
Om man nu slutligen summerar denna genomgång ser man att 
förutsättningar finns för att ställvis applicera baslägermodellen i inlandet 
från slutet av mesolitikum fram till Kr f. Därefter ser kontaktnäten ut att 
förändras. Vid kustområdet ser den ställvis ut att kunna appliceras från 
övergången mellan mesolitikum – neolitikum och fram till ca 2500 f Kr. 
Därefter är bilden alltför oklar. Det finns ännu för få kända boplatser vid 
kusten från tiden efter ca 2500 f Kr som skulle kunna ha utgjort basläger 
och passa in i baslägermodellen. Bristen kan dock bero på källkritiska 
aspekter, som exempelvis att boplatserna/hyddlämningarna är svåra att 
återfinna. 
 
5.5. Avslutande diskussion om samlingsboplatser och 
basläger som mötesplatser 
 
Den närmast normativa tanken/åsikten i tidigare forskning att 
samlingsboplatser funnits inom mitt undersökningsområde hänger till 
dels samman med synen att människorna inte bara varit spridda i små 
grupper utan även att de fört ett mobilt levnadssätt. Exempelvis nämner 
Baudou (1977:136 f) att det i Norrland funnits säsongsflyttande 
jägargrupper omfattande ca 25 människor som under någon tid 
sammanstrålat på en större boplats. Han hänvisar i sammanhanget till 
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Gräslund (1974:4 f). Gräslunds genomgång av de karaktäristiska dragen i 
jägar-/samlarsamhällenas gruppstrukturer gäller just ”det preagrara 
rörliga samhället”. Gräslund talar bl a om ”de magiska talen” 25 och 500. 
Talen avser antalet människor i dels den mindre gruppenhet inom vilken 
människorna fungerar i sin rörliga cykel under större delen av året och 
dels den större enheten som består av flera sådana grupper. Ett antal 
jaktgrupper anses sammanstråla årligen på ett område som kan underhålla 
en större folkmängd under en viss tid. Gräslund menar att tillgången på 
den övergripande stamenheten var nödvändig, men tillägger att denna 
jägarsamhällets grupporganisation kan vara ganska flexibel (Gräslund 
1974:4 f). Det sistnämnda är viktigt. Alla jakt- och fångstsamhällen har 
inte samma typer av enheter och de enheter de har kan fylla olika 
funktioner (Binford 2001:350). Alla nivåer finns sålunda inte i alla jakt- 
och fångstsamhällen (Riches 1982:109 ff) och samlingsboplatser har inte 
varit nödvändiga (se kap 2). Forsberg anger (1992:58) att 
samlingsboplatser är vanligast bland mobila jägare. Han jämför då med 
komplexa fastboende jägare och stamsamhällen med jordbruk eller 
boskapsskötsel. I samma artikel säger han att det under neolitikum i 
inlandet fanns små immobila jägargrupper som främst levde av älgjakt 
och dessutom att det vid kusten förekom relativt fastboende komplexa 
jägarsamhällen som främst levde av säljakt (1992:65). Såsom redan har 
nämnts i tidigare kapitel hävdar flera forskare (exempelvis Broadbent 
1979 och Lundberg 1997) att samhällen i Norrland kunnat vara mer 
fastboende än vad man tidigare trott. Samhällen inom mitt 
undersökningsområde, vilka tidigare ansetts som mobila, har sålunda 
under de senaste decennierna börjat beskrivas i termer av bofasthet. Det 
är ju dessutom så, som jag pekat på tidigare i denna skrift, att även om 
människorna varit spridda och tidvis flyttat har man kunnat känna till 
varandras boplatser och därtill kunnat förflytta sig mellan dessa även 
under den svåra tiden på året. Jag anser därför att explicita 
ifrågasättanden av samlingsboplatsernas existens är berättigade och 
angelägna.  
 
Synen på jakt- och fångstsamhällenas rörelser och kontaktnät har även 
förändrats i ett större nationellt och internationellt perspektiv under de 
senaste decennierna. Det kan således ställvis även utanför mitt 
undersökningsområde vara värt att kritiskt granska samlingsboplatser och 
undersöka baslägermodellens applicerbarhet. Värt att tänka på är att det 
kan ha funnits samhällen i förhistorien med mer eller mindre unika 
lösningar på problem och att de på flera punkter inte behöver likna de 
samhällen som finns beskrivna antropologiskt. En diskussion kring fler 
alternativa modeller/lösningar vore av intresse. 
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Jag finner det även, i likhet med Bergman (1995:192), angeläget med en 
fördjupad diskussion om vilka kriterier som är relevanta i definitionen av 
begreppet samlingsboplats. Det viktiga arbetet med att problematisera 
begreppet samlingsboplats (Käck 2001) bör således fortsätta även efter 
föreliggande studie. Likaså bör det praktiska sökandet efter 
samlingsboplatser fortsätta. Problemet med hur en samlingsboplats / 
samlingsplats ska kunna identifieras arkeologiskt är emellertid ett 
internationellt generellt problem (se exempelvis Conkey 1980, 1991:65 
ff) som jag nu tills vidare överlämnar till förespråkarna för 
samlingsboplatsmodellen att lösa. 
 
En samlingsboplats kan visserligen skapas för att lösa problem 
(exempelvis för att reducera osäkerheten under vinterhalvåret, såsom vi 
sett tidigare i detta kapitel). Skapandet av en samlingsboplats kan 
emellertid även komma att innebära problem för ett samhälle, exempelvis 
i form av begränsningar och slutenhet, något som sällan framhålls. 
 
Vilka fördelar kan väl fungerande kontaktnät med fasta/tämligen fasta 
basläger som mötesplatser ha inneburit i jämförelse med nyttjandet av en 
samlingsboplats? På ett teoretiskt plan kan man tänka sig att kontaktnäten 
med basläger som mötesplatser skulle kunna möjliggöra; 
 

- öppna samhällen av omfattande storlek med fri rörlighet av 
människor och långväga spridning av föremål, råmaterial, 
information m m. (Längre spridning än vad som kan tänkas 
utgöra ett rimligt geografiskt upptagningsområde för en 
samlingsboplats.) I förlängningen skulle sålunda såväl likheter 
som olikheter över större geografiska områden kunna 
möjliggöras.  

 
- ett upprätthållande av en god genpool. (En samlingsboplats 

kräver i ett långt tidsperspektiv ett stort upptagningsområde / 
många människor som möts alternativt möten även utanför ett 
mindre upptagningsområde eller tillskott av människor utifrån.)  

 
- god säkerhet med flexibilitet. Människorna kände till varandras 

boplats- och jaktområden under den svåra perioden på året, 
vinterhalvåret, och de kunde ha flera alternativa grupper att träffa 
och att söka hjälp hos. Färderna kunde antagligen ske längs väl 
markerade leder/stigar/vägar och inom delvis väl kända områden. 
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- att nyheter förhållandevis snabbt kunde spridas till människor 
över stora områden och att samhällena/människorna därför 
skyndsamt kunde agera/reagera om förändringar uppstod. (Inte 
bara vid ett möte någon gång om året.) 

 
- en geografisk närhet till en religiöst/rituellt viktig plats under en 

längre period på året. 
 

- jämförelsevis korta och likartade avstånd för alla till 
mötesplatserna (baslägren), d v s avstånden kunde i stor mån 
följa en lika-/egalitetsprincip. (I ”älvdalsmodellerna” kan 
avstånden mellan människornas basläger i inlandet till en tänkt 
samlingsboplats vid kusten vara olika långa och transportvägarna 
gå över olika svårforcerade områden.) 

  
- att inga gemensamma byggnader el dyl behövde underhållas. (En 

samlingsboplats kan tänkas kräva gemensamt underhåll.) 
 

- spontanitet. Det var inte nödvändigt att mötas vid en särskild 
tidpunkt. (Inte bara ett möte vid något enstaka tillfälle under 
året.) 

 
- att ingen osäkerhet behövde uppstå om resurser skulle finnas på 

plats vid mötena. (Vid en samlingsboplats skulle det vara viktigt 
att resurser fanns som kunde föda en tillfällig större grupp 
människor.) 

 
- att man, inom områden där det var fördelaktigt, kunde utnyttja 

fördelen av att vara spridda i mindre grupper. 
 
Dessa punkter visar att det i vart fall på ett teoretiskt plan kan finnas en 
del fördelar med att mötas i enlighet med baslägermodellen. Jag vill dock 
betona att jag inte menar att jag har ett arkeologiskt/empiriskt stöd för 
punkterna. 
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5.6. Slutsats 
 
Den primära frågeställningen i denna avhandling presenterades i kapitel 
1. Den löd; Har, utifrån känt källmaterial, samlingsboplatser vanligen 
ingått som en del i kontaktnäten inom undersökningsområdet under tiden 
mesolitikum – förromersk järnålder? 
 
Eftersom jag inte kunnat påvisa några troliga samlingsboplatser alls under 
denna tid inom mitt undersökningsområde så blir mitt svar på denna 
primära fråga; Nej. Samlingsboplatser verkar inte vanligen ha ingått som 
en del i kontaktnäten inom undersökningsområdet under tiden 
mesolitikum – förromersk järnålder utifrån känt källmaterial. 
 
Istället verkar kontaktnäten, tidvis och ställvis, ha upprätthållits genom 
möten mellan människor vid baslägren, i synnerhet vid vinterboplatserna. 
Dessa boplatser ser ut att ha varit tämligen fasta och legat på tämligen 
jämna avstånd. Ställvis milslånga avstånd mellan vinterboplatserna har 
kunnat överbryggas bl a med hjälp av skidor. Särskilda samlingsboplatser 
har då inte behövts. Människorna verkar alltså ha mötts vid baslägren 
istället för vid samlingsboplatser. Jag vill dock framhålla att det krävs fler 
och djupare studier för att ge ett starkt arkeologiskt stöd för 
baslägermodellens applicerbarhet. Min genomgång har även visat att det 
finns stora luckor i materialet. Under flera tidsperioder och geografiska 
områden saknas ännu arkeologiskt stöd för såväl baslägermodellen som 
samlingsboplatsmodellen. Likaså vill jag framhålla att mycket arbete 
återstår för att lösa problemen med hur samlingsboplatser på bästa sätt 
ska definieras och hur sådana ska kunna identifieras arkeologiskt. 
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6. Sammanfattning 
 
I kapitel 1 presenteras främst studiens syfte, avgränsning, frågeställning 
och teoretiska utgångspunkter. Studiens övergripande syfte är att 
diskutera möten mellan människor under förhistorisk tid inom mitt 
undersökningsområde (norra delen av Norrland, se fig 1.1). 
Målsättningen är att öka förståelsen av hur människornas möten och 
kontaktnät kan ha gestaltat sig. I synnerhet diskuteras en eventuell 
förekomst av mer tillfälliga möten mellan människor i större grupper 
under tiden ca 7000 f Kr – Kr f. Primära studieobjekt är i tidigare 
forskning utpekade s k ”samlingsboplatser” (se fig 2.1). En av dessa, 
”Ställverksboplatsen” vid Näsåker (Nämforsen) i Ångermanland, 
analyseras särskilt ingående. Min teoretiska grundsyn har vuxit fram i 
debatten mellan två teoretiska inriktningar; den processuella och den 
postprocessuella. I studien försöker jag att förena ett humanistiskt / 
socialvetenskapligt tänkande med ett visst mått av naturvetenskapligt 
dito. 
 
I kapitel 2 diskuteras först hur bandsamhället fungerar som 
samhällsorganisation. Därefter exemplifieras hur tidigare arkeologisk 
forskning i Norrland har nyttjat antropologiska begrepp för att beskriva 
arkeologiskt material i sociala termer. I synnerhet beskrivs hur några 
forskare har korrelerat olika antropologiska sociala grupperingar med 
arkeologiska boplatstyper. Flera forskare delar samma uppfattning att 
människorna inom de förhistoriska bandsamhällena under en stor del av 
året vistades i mindre grupper på basläger och aktivitetslokaler och att 
många av dessa människor någon gång årligen tillfälligt samlades i större 
grupper på en och samma plats (en samlingsboplats, samlingsplats eller 
motsvarande). I tidigare forskning antas 50 – 500 personer kunna samlas 
där. Vanligtvis anges sommaren eller hösten som den tid på året då 
samlingen sker. På samlingsboplatserna anses bl a sociala aktiviteter ha 
förekommit såsom överläggningar, byteshandel, ”giftermål” och fester. 
 
I tidigare forskning har sådana platser ansetts vara ett viktigt eller t o m 
nödvändigt drag i fångstkulturerna och de har föreslagits finnas i 
Norrland under alla tidsperioder som jag valt att studera; mesolitikum, 
neolitikum, bronsålder och förromersk järnålder. Enligt min mening kan 
detta problematiseras utifrån utgångspunkterna att samhällena sett olika 
ut på många plan under dessa tider och att samlingsboplatser faktiskt inte 
är nödvändiga. Jag har därför funnit det intressant att diskutera argument 
som tidigare har förts fram för sådana samlingsboplatsers existens.  
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I syfte att närmare belysa problematiken har jag tittat närmare på alla de 
13 lokaler som jag känner till har tolkats som samlingsboplatser inom 
mitt undersökningsområde. Jag har bl a frågat mig om argumenten för att 
tolka dem som just samlingsboplatser är hållbara och om jag kan ge andra 
förslag till tolkningar. Efter att jag gjort en boplatsklassificering beskrev, 
analyserade och tolkade jag data från de 12 första lokalerna; Jokkmokk, 
Purkijaur, Nelkerim, Porsi, Lundfors, Norrfors, Överveda, Rappasundet, 
Hälla, Lillberget, Glösa samt Sörånäset. I många fall fann jag 
tolkningarna problematiska. Ingen av lokalerna kunde med någon 
säkerhet sägas ha utgjort en samlingsplats/samlingsboplats i enlighet med 
de uppställda kriterierna. Flera av dem kunde tolkas ha haft någon annan 
funktion, exempelvis som basläger, medan andra var för lite undersökta 
för att deras funktion med någon säkerhet skulle kunna avgöras. Den 13:e 
lokalen, Ställverksboplatsen vid Näsåker (Nämforsen), Ångermanland, 
har i tidigare forskning ansetts som den största, mest självklara och 
kanske viktigaste samlingsboplatsen av dem alla. Jag valde därför att 
undersöka den särskilt ingående i ett eget kapitel.  
 
I kapitel 3 beskriver, analyserar och tolkar jag data från 
Ställverksboplatsen. Lokalen har undersökts arkeologiskt vid två 
tillfällen, 1944 och 2004. Vid den senare undersökningen framkom 
endast tre fynd. 1944 påträffades heller inga anläggningar, men fynd 
framkom då från många tidsperioder från stenålder och framåt. Totalt 
finns över 700 hela eller fragmentariska pilspetsar och ca 750 skrapor 
bland fyndmaterialet som även utgörs av keramik, brynen, några yxor, 
mejslar, skifferknivar, skifferhängen, brända och obrända ben, 
metallfynd, lerklining, slagg, tegel, mynt m m. Resultaten från 
grävningen finns redovisade i en rapport (Janson 1944) men har aldrig 
publicerats i sin helhet. Huvudsyftet med min analys var att belysa 
lokalens funktion under olika tider. Vid min undersökning har jag särskilt 
inriktat mig mot att försöka separera fyndmaterial från olika arkeologiska 
tidsperioder rumsligt för att undersöka hur en eventuell stratigrafi på 
lokalen kan se ut och hur den skulle kunna tolkas. 
 
Under åren 1970-1971 gjordes en genomgång av fyndmaterialet från den 
första utgrävningen vid Ställverksboplatsen inom det s k NTB-projektet 
(projektet ”Norrlands tidiga bebyggelse”). Då mättes och vägdes alla 
fynden och råmaterialet bedömdes. En stor del av materialet ritades även 
av i skala 1:1. Fynden delads upp i olika huvudkategorier med 
undertyper. Huvudkategorierna var kärnor, avslag, skrapor, spetsar och 
övriga fynd. Det är NTB’s genomgång som har legat till grund för mina 
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analyser där jag manuellt har överfört data från fyndlistorna till 
planritningar.  
 
Vid min genomgång kunde en del föremålstyper dateras till arkeologiska 
tidsperioder. Flera föremålstyper har påvisats koncentrera sig till olika 
områden inom den utgrävda ytan. Tre områden utkristalliserade sig vid 
min genomgång. Särskilt tydliga skillnader i de olika fyndtypernas 
utbredning märks mellan boplatsens västra, östra respektive centrala 
delar. Det kan därför fastslås att det finns en horisontell stratigrafi. Den 
vertikala stratigrafin verkar däremot, i vart fall ställvis, vara omrörd. 
Lokalens västra del utmärks av ett äldre och varierat fyndmaterial. De 
allra flesta fynden på Ställverksboplatsen som kan dateras till tiden 
tidigneolitikum – mellanneolitikum framkom där inom ett ca 40 m långt 
och ca 5 – 10 m brett område. Lokalens östra del utmärks av ett varierat, 
jämförelsevis yngre material, medan det äldre (tidig- och 
mellanneolitiska) materialet nästan helt saknas. Den mest fyndrika ytan, 
där flera olika fyndtyper som vanligen dateras till senneolitikum – 
bronsålder/järnålder påträffades, utgörs av ett ca 25 x 20 m stort område. 
Lokalens centrala del karaktäriseras av ett tämligen enhetligt yngre 
material. Flera av de i öster och väster förekommande fyndtyperna finns 
endast sparsamt företrädda eller saknas helt. Fynden i lokalens centrala 
del kan bl a sägas indikera tillverkning av slagna spetsar. De allra flesta 
av dessa dateras sannolikt till tiden 1800 f Kr – Kr f. Ställvis verkar 
denna del av området ha bestått av stenig mark. 
 
En studie av intresse för mina frågeställningar utfördes inom NTB-
projektet av Arne B Johansen. Johansens arbete finns beskrivet i en 
opublicerad rapport (Johansen manus). Han kom i sin studie fram till att 
det finns en horisontell stratigrafi på Ställverksboplatsen och att 
bosättningen på platsen generellt sett successivt förflyttat sig från öst till 
väst under den kvartsitbrukande perioden.  
 
I slutet av kapitel 3 fördjupar jag diskussionen om lokalens funktion 
under olika tider i en mer kronologisk ordning. Tre områden (Område I-
III, schematiskt markerade i figur 3.23), vilka även kan ses som ”faser” 
diskuteras. Den första etableringen på platsen verkar ha skett under 
tidigneolitisk tid. Under tiden tidigneolitikum – mellanneolitikum 
nyttjades huvudsakligen Område I som ett basläger för en mindre grupp 
människor (understigande 50 personer, sannolikt betydligt färre än 50) 
under en längre tid. Eventuella avbrott i nyttjandet verkar inte ha varit 
längre än att man hittat igen och nyttjat samma område. Den 
”kontinuiteten” kan emellertid anses bruten när vi kommer in i 

187 



senneolitikum. Område II börjar då nyttjas mest intensivt. Gruppen kan 
ha varit av ungefär samma storlek som tidigare. Under tiden 
senneolitikum – bronsålder kan Område II ha fungerat som basläger, men 
då sannolikt endast en kortare tid. Under den tid lokalen inte använts som 
basläger har den sannolikt fungerat som någon form av aktivitetslokal 
och/eller tillverkningsplats. Det är även möjligt att Område II kan ses 
som det huvudsakliga aktivitetsområdet även när tillverkningen av de 
slagna spetsarna började. För en sådan tolkning talar även Johansens 
analysresultat. Emellertid kom successivt, under tiden 1800 f Kr – Kr f, 
tyngdpunkten för det mest fyndrika området att förskjutas västerut till 
Ställverksområdets centrala del. Om Johansen har rätt i sin analys var det 
västra området på lokalen det sista som nyttjades under den 
kvartsitbrukande tiden. Jag finner det fullt möjligt. Större delen av 
Ställverksboplatsen användes, sammantaget sett, under tiden 1800 f Kr – 
Kr f, även om en märkbar koncentration av fynd och avslag finns i 
områdets centrala del. Ytan har markerats som Område III. Under i vart 
fall periodens senare skede har platsen emellertid sannolikt inte nyttjats 
som ett basläger. Min tolkning är att ett mindre antal människor nyttjade 
lokalen under en lång tid, huvudsakligen som en tillverkningsplats, även 
om andra aktiviteter också kan ha förekommit där.  
 
Nyttjandet av Ställverksområdet verkar alltså först ha skett i väster, sedan 
i öster och därefter via det centrala området återigen i väster. Denna 
pendelrörelse i nyttjandet av området skedde under loppet av en lång tid 
och medförde att lokalen kom att innehålla fyndmaterial från flera olika 
tidsperioder inom i stort sett hela ytan. Min undersökning har visat att 
människorna bara nyttjat en mindre del av Ställverksområdet under varje 
tidsperiod och att dessa områden har varierat över tid. Även 
boplatsfunktionen har varierat. Min tolkning är att lokalen i ett långt 
diakront perspektiv först har använts som ett basläger, därefter som en 
aktivitetslokal/tillverkningsplats och slutligen huvudsakligen som en 
tillverkningsplats. Därav följer att jag inte anser att lokalen under någon 
av de här studerade perioderna har fungerat som en ”samlingsboplats”. 
 
I kapitel 4 vidgar jag mitt tolkningsperspektiv då Ställverksboplatsen sätts 
in i en kontext med andra fornlämningar i närområdet (= 
Nämforsenområdet, se fig 4.1). Först ger jag exempel på hur lokalen 
tolkats i tidigare forskning, ensam eller i förekommande fall i en kontext 
med andra lämningar. Ställverksboplatsen/Nämforsenområdet har i 
tidigare forskning bl a setts som; en stor stenåldersboplats, en 
säsongsboplats/samlingsplats, bl a med älgjakt från niporna och ner i 
forsen, en kultplats, en tillverkningsplats, en handelsplats mellan syd- och 
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nordskandinaviska samhällen, en helig plats, en samlingsboplats för kust- 
och/eller inlandsbefolkningen i området samt som en nod i ett 
ceremoniellt utbytessystem. Sedan gör jag en översiktlig redovisning och 
tolkning av data från några, i mitt tycke viktiga, lokaler inom 
Nämforsenområdet (se fig 4.1); Raä 158, Råinget I, Råinget II, Råinget 
III (Granforsen), Råinget V (Åkvisslan), Tubäcken, Forsås, Häxmo m fl 
samt hällristningarna vid Nämforsen. Till sist för jag en kontextuell 
diskussion om Ställverksboplatsens och Nämforsenområdets dateringar 
och funktioner. 
 
Ställverksboplatsen verkar ha använts som ett basläger under tiden 
tidigneolitikum - mellanneolitikum. Det kan antas att nyttjandet av 
lokalen skett utan något längre avbrott. Människorna som bodde där har 
under perioden gjort en mängd hällristningar, sannolikt huvudsakligen av 
den uthuggna typen. Samma människor kan även ha använt Raä 158 som 
en aktivitetslokal, bl a med framställning av rödockra som en aktivitet. En 
annan aktivitetslokal kan ha funnits vid Råinget I, som under en kortare 
tid även kan ha nyttjats som ett basläger. Tecken finns även på ett 
nyttjande av Råinget II. När vi kommer in i senneolitikum – äldre 
bronsålder har den huvudsakliga bosättnings-/aktivitetsytan på 
Ställverksboplatsen flyttats en bit österut, vilket kan tolkas som ett tecken 
på viss diskontinuitet i nyttjandet av Nämforsenområdet. Om lokalen 
fungerat som basläger har den troligen gjort det under en kortare tid och i 
övrigt fungerat som en aktivitetslokal och/eller tillverkningsplats. Fynd 
av de nordliga/lokala typerna sammanfaller med ett litet antal fynd av 
sydskandinaviska typer på denna yta. Fynden kan dateras till samma 
tidsperiod, senneolitikum – äldre bronsålder. De nordliga/lokala 
ristningarna är nu huvudsakligen av konturtecknad typ. De har ett 
rumsligt, och enligt min mening sannolikt även tidsmässigt, samband 
med ristningarna av sydskandinaviska typer på platsen. Jag anser därför 
att ett möte kan ha ägt rum vid Nämforsen mellan en nordlig/lokal 
befolkning och människor ”från Sydskandinavien” under äldre 
bronsålder. 
 
Även vid Råinget I kan tecken på viss diskontinuitet mellan tiden 
tidigneolitikum – mellanneolitikum respektive tiden senneolitikum – 
äldre bronsålder märkas. Ett sandlager fanns där som separerade det äldre 
materialet från det yngre. Någon gång under tiden senneolitikum – äldre 
bronsålder började emellertid Råinget I användas mer intensivt, 
huvudsakligen som ett basläger, och en hydda, möjligen två, uppfördes på 
platsen. Råinget II kan då ha nyttjats som en aktivitetslokal eller, 
möjligen, ett basläger. En möjlig koppling mellan Råinget I och 
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Nämforsen finns i form av en ristad skifferplatta från Råinget I. Motiven 
på den visar även på en möjlig koppling i riktning mot inlandet, fjällen 
och norska kusten. Successivt under tiden 1800 f Kr – Kr f förskjuts 
tyngdpunkten i nyttjandet av Ställverksboplatsen från den östra delen av 
den utgrävda ytan till den centrala delen. Större delen av lokalen 
användes dock sammantaget sett under denna period. Lokalen verkar 
huvudsakligen ha nyttjats som en tillverkningsplats av ett mindre antal 
människor under en lång tid. Lokalen verkar inte ha nyttjats som ett 
basläger under i vart fall periodens senare skede. Råinget I kan tidvis ha 
använts som ett basläger ända in i äldre järnålder. Även Råinget II kan ha 
nyttjats in i äldre järnålder, möjligen huvudsakligen som en 
aktivitetslokal. Aktiviteter verkar även ha skett vid Råinget III under 
tiden bronsålder – äldre järnålder. Råinget V kan ha nyttjats som en 
aktivitetslokal, ställvis som en depå, under tiden 1800 f Kr – Kr f. Även 
vid Forsås har någon form av aktivitet skett under tiden senneolitikum – 
äldre järnålder. Häxmo verkar ha nyttjats under tiden 1800 f Kr – Kr f. 
Raä 158 kanske inte nyttjades i någon större utsträckning under tiden 
senneolitikum – äldre bronsålder, men från framförallt tiden yngre 
bronsålder – förromersk järnålder finns det både föremål och daterade 
anläggningar. Lokalen kan därför under denna senare period ha använts 
som en aktivitetslokal/mindre tillverkningsplats och möjligen tidvis som 
ett basläger. Ristandet vid Nämforsen, både av de nordliga/lokala typerna 
och de sydskandinaviska typerna, kan ha upphört under bronsåldern. 
Sammantaget sett verkar hällristningarna vid Nämforsen huvudsakligen 
ha gjorts/nyttjats av människor som hade sina basläger, d v s bodde, 
alldeles i närheten. Nämforsenområdet var alltså ”hemma” för människor 
under, i vart fall, delar av förhistorien. Tidigare forskning har ibland 
pekat på möjligheten att det finns ett samband mellan boplatser och 
hällbilder. Vid Nämforsen verkar det onekligen vara så. Jag har frågat 
mig om det också finns ett sådant samband på andra platser. Min tolkning 
är att det såväl vid Alta som vid Sørøya i Nordnorge kan föreligga ett 
sådant samband. Min tolkning av Ställverksboplatsen/Nämforsenområdet 
som en plats där människor bott ter sig sålunda som rimlig även i ett 
större geografiskt perspektiv. 
 
I det femte kapitlet summerar jag först upp mina tolkningar av de olika 
boplatserna från kapitel 2, 3 och 4. Därefter för jag en diskussion kring 
hur kontaktnäten kan ha sett ut inom undersökningsområdet. Till sist 
redovisar jag min slutsats. 
 
Enligt min uppfattning har det under genomgången av de 13 lokalerna 
inte framkommit någon enskild boplats där en population på minst 50 
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personer uppehållit sig under en kortare tid på året. Således har inga 
argument, var för sig eller sammantagna, övertygat mig om att någon 
lokal utgjort någon samlingsboplats/samlingsplats. I detta stadium av 
undersökningen verkade detta närmast märkligt. I syfte att finna idéer till 
problem och lösningar vände jag mig till en översiktlig antropologisk 
källa. Med utgångspunkt i den kan flera slutsatser dras. Jag anser att 
begreppet basläger kan nyttjas om såväl inuiternas stora lokaler som 
indianernas mindre lokaler och därmed liknande lokaler i det 
arkeologiska materialet. Båda platserna utgör centrum för en grupp 
människors resursutnyttjande under en längre period av året. Frågan blev 
då varför inte samlingsboplatser motsvarande indianernas stora 
samlingsboplatser hade framkommit i min analys. De skulle ju stämma in 
på min definition av begreppet samlingsboplats då de nyttjats av en större 
grupp människor under en kort tid av året och därtill skapats av i första 
hand sociala skäl. 
 
Först utvärderade jag idén att samlingsboplatserna kanske inte var några 
stora lokaler utan att de kunnat vara uppbyggda av en serie små lokaler 
runt en sjö, men den idén verkade inte sannolik. Medan tidigare forskning 
inriktat sig på likheter mellan indianerna i Nordamerika under historisk 
tid och människorna i Norrland under tiden 4500 f Kr – 2500 f Kr tog jag 
därefter under min tolkning utgångspunkt i några viktiga skillnader. Till 
skillnad från indianerna kände sannolikt människorna i Norrland under 
denna tid till vart de närmaste människorna skulle uppehålla sig under 
den svåra och farliga perioden under året, både var man bodde och var 
goda jaktområden fanns för respektive by. En samling liknande 
indianernas samling under sommaren för att utbyta information och 
därmed reducera osäkerheten under vintern var därför inte nödvändig. En 
högre säkerhet under sommaren kan ha medfört/medgivit ett utrymme för 
ett mer obundet rörelsemönster under sommaren än under vintern med 
flera alternativa vistelseplatser och mer spontana förflyttningar. Hur 
kunde då kontakten mellan människorna/de lokala banden ha fungerat 
utan särskilda stora samlingsboplatser/samlingsplatser? Min tolkning är 
att människorna höll kontakten med varandra i ett/flera nätverk med 
utgångspunkt i deras basläger. Jag anser att de platser där människor från 
samma och olika lokala band möttes i synnerhet har utgjorts av just 
baslägren. I en jämförelse med samlingsboplatsmodellen har jag valt att 
kalla denna modell för baslägermodellen. Eftersom människorna kan ha 
haft mindre kunskap om varandras exakta position under sommaren 
finner jag det troligt att en viktig del av mötena skett under vinterhalvåret 
på vinterbaslägren. Enligt min mening har kontakterna mellan 
människorna i delar av Norrland under tiden ca 4500 f Kr – 2500 f Kr 
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kunnat upprätthållas vintertid bl a med hjälp av skidor. Människorna har 
sannolikt varit kapabla att vintertid färdas på skidor till sina grannar, även 
om avståndet till dem varit flera mil. För att säkerhetssystemet/nätverket 
som detta samhälle hade under vintern skulle fungera tillfredsställande 
borde färden grannarna emellan kunna genomföras under den ljusa 
perioden av ett dygn. Människorna kan vidare ha upprätthållit leder 
mellan platserna som varit väl synliga och lätta att följa. Med 
utgångspunkt i hällbildslokalernas respektive baslägrens spridning anser 
jag att man kan dra slutsatsen att människorna, generellt sett, även kan ha 
haft tillgång till hällbildslokalerna under en lång period av året. 
 
Enligt min mening verkar det ha funnits ett kontaktnät i mellersta 
Norrlands inland under tidsperioden ca 4500 f Kr – 2500 f kr inom vilket 
människor kunnat mötas, deras säkerhet kunnat upprätthållas och 
föremål, råmaterial, information m m kunnat spridas. Då jag inte kunnat 
påvisa några troliga samlingsboplatser alls under hela min undersökta 
period ställde jag mig frågan om likartat fungerande kontaktnät kan ha 
funnits även under andra tidsperioder och geografiska områden inom mitt 
undersökningsområde. I syfte att belysa frågan diskuterade jag, utifrån 
några generella drag i det arkeologiska materialet, baslägermodellens 
applicerbarhet under olika tidsperioder och geografiska områden. Jag 
kom då fram till att förutsättningar finns för att ställvis applicera 
baslägermodellen i inlandet från slutet av mesolitikum fram till Kr f. 
Därefter ser kontaktnäten ut att förändras. Vid kustområdet ser den 
ställvis ut att kunna appliceras från övergången mellan mesolitikum – 
neolitikum och fram till ca 2500 f kr. Därefter är bilden alltför oklar. Det 
finns ännu för få kända boplatser vid kusten från tiden efter ca 2500 f Kr 
som skulle kunna ha utgjort basläger och passa in i baslägermodellen. 
Den bilden kan dock bero på källkritiska aspekter, som exempelvis att 
boplatserna/hyddlämningarna är svåra att återfinna. 
 
Den närmast normativa tanken/åsikten i tidigare forskning att 
samlingsboplatser funnits inom mitt undersökningsområde hänger till 
dels samman med synen att människorna inte bara varit spridda i små 
grupper utan även att de fört ett mobilt levnadssätt. Samhällen inom mitt 
undersökningsområde, vilka tidigare ansetts som mobila, har emellertid 
under de senaste decennierna börjat beskrivas i termer av bofasthet. 
Explicita ifrågasättanden av samhällsboplatsernas existens är därför 
berättigade och angelägna. I likhet med tidigare forskning anser jag 
vidare att det är angeläget med en fördjupad diskussion om vilka kriterier 
som är relevanta i definitionen av begreppet samlingsboplats. 
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En samlingsboplats kan, vidare, visserligen skapas för att lösa problem, 
men skapandet av en sådan kan även innebära problem för ett samhälle, 
exempelvis i form av begränsningar och slutenhet. Det kan i vart fall på 
ett teoretiskt plan finnas fördelar med att mötas i enlighet med 
baslägermodellen istället. 
 
Den primära frågeställningen i avhandlingen löd; Har, utifrån känt 
källmaterial, samlingsboplatser vanligen ingått som en del i kontaktnäten 
inom undersökningsområdet under tiden mesolitikum – förromersk 
järnålder? Då jag inte funnit några samlingsboplatser alls blir mitt svar; 
Nej. Samlingsboplatser verkar inte vanligen ha ingått som en del i 
kontaktnäten inom undersökningsområdet under tiden mesolitikum – 
förromersk järnålder utifrån känt källmaterial. Istället verkar 
kontaktnäten, tidvis och ställvis, ha upprätthållits genom möten mellan 
människor vid baslägren, i synnerhet vid vinterboplatserna. Dessa 
boplatser ser ut att ha varit tämligen fasta och legat på tämligen jämna 
avstånd. Jag har dock även framhållit att det krävs fler och djupare studier 
för att ge ett starkt stöd för baslägermodellens applicerbarhet, att det ännu 
finns stora luckor i materialet och att mycket arbete återstår för att lösa 
problemen med hur samlingsboplatser på bästa sätt ska definieras och hur 
sådana ska kunna identifieras arkeologiskt. 
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7. Summary 
 
Chapter 1 of this thesis presents the objective, delimitations, questions 
and theoretical basis it implies or addresses. Its main objective is to 
discuss meetings between peoples during prehistoric times within my 
area of study (the northern part of Norrland, Sweden, see fig 1.1). My aim 
is to increase understanding of how meetings between peoples and 
contact networks may have been framed. Particular attention is paid to 
the possible occurrence of more temporary meetings between people in 
larger groups during the period ca. 7000 – 0 BC. Primary objects of study 
are the “aggregation camps” (Swedish: “samlingsboplatser”) (see fig 2.1) 
identified in earlier research. One of these, the Ställverket site (Swedish: 
“Ställverksboplatsen”) at Näsåker (Nämforsen) in Ångermanland is 
scrutinised in greater depth. My basic theoretical outlook has emerged 
from the debate between two theoretical orientations: the processual and 
the post-processual. My study attempts to unite a humanistic / socio-
scientific approach with an approach based on natural science. 
 
Chapter 2 presents first a discussion of how the band society functions as 
a societal organisation. Examples are then given of how earlier 
archaeological researchers in Norrland have used anthropological 
concepts to describe archaeological material in social terms. What is 
mainly described is how some scientists have correlated different 
anthropological social groupings with archaeological site types. Several 
scientists share the same opinion, viz that for a large part of the year the 
peoples of prehistoric band societies resided in small groups in base 
camps (Swedish: basläger) and activity camps (Swedish: 
aktivitetslokaler), and that many such people aggregated temporarily, at 
some point each year, in larger groups at a single location (an aggregation 
camp, place of aggregation or the like). In previous research it is 
surmised that 50 – 500 people may have met there. Summer or autumn is 
usually assumed to have been the time of year when aggregation took 
place. It is said that at the aggregation camps, for example, social 
activities took place in the form of discussions, exchanges, “marriages” 
and feasts.  
 
In previous research such sites have been considered to have been an 
important or even indispensable feature of the hunting/gathering cultures, 
and they are suggested to have been present in Norrland during all the 
time periods that I have chosen to study: the Mesolithic, the Neolithic, the 
Bronze Age and the Pre-Roman Iron Age. In my opinion this is open to 
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question inasmuch as these societies have differed from one another in 
many aspects during these times and that aggregation camps actually are 
not indispensable. Therefore I have felt it interesting to discuss the 
arguments adduced earlier for the existence of such aggregation camps. 
 
In an effort to shed light on these problems I have taken a closer look at 
all thirteen sites known to me to have been interpreted as aggregation 
camps within my area of study. I have asked myself inter alia whether 
the arguments for interpreting them as aggregation camps are sustainable 
and whether I can suggest other possible interpretations. First I 
constructed a classification for different types of sites. Next I described, 
analysed and interpreted data from the first twelve sites; Jokkmokk, 
Purkijaur, Nelkerim, Porsi, Lundfors, Norrfors, Överveda, Rappasundet, 
Hälla, Lillberget, Glösa and Sörånäset. In many cases I found the 
interpretations problematic. None of these sites could be said with any 
certainty to have been an aggregation camp as defined by the stipulated 
criteria. Several of them could be interpreted as having had some other 
function, for example as base camps, while others were insufficiently 
examined for their function to be determined with any certainty. The 
thirteenth site, the Ställverket site at Näsåker (Nämforsen), 
Ångermanland, has been regarded in previous research as the biggest, 
most self-evident and perhaps most important aggregation camp of them 
all. I have therefore chosen to scrutinise it particularly thoroughly in a 
separate chapter of its own.  
 
In chapter 3 I describe, analyse and interpret data from the Ställverket 
site. The site has been archaeologically excavated on two occasions, in 
1944 and 2004. The latter excavation yielded only three finds. No 
constructions had been found in 1944 either, but finds from many time 
periods from the Stone Age onwards were uncovered. In total there are 
over 700 whole or fragmentary arrow- or spearheads and about 750 
scrapers among the find material, which also includes ceramics, 
whetstones, a few axes, chisels, slate knives, slate pendants, burned and 
unburned bones, findings of metal, burnt clay, slag, tiles and bricks, coins 
etc. The results of the excavation are presented in a report (Janson 1944) 
but have never been published in their totality. The main objective of my 
analysis was to shed light on the site’s functions during different eras. 
During my scrutiny I have focused particularly on trying to separate find-
material from different archaeological time periods in space in order to 
ascertain what a possible stratification of the site may look like and how 
it could be interpreted.  
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During the years 1970-1971 a review of the find material from the first 
excavation at the Ställverket site was conducted by the Early Norrland 
Research Project / the EN-Project (Swedish: Forskningsprojektet 
Norrlands tidiga bebyggelse / NTB-projektet). It is EN’s review that 
forms the basis for my analyses in which I have transferred data manually 
from the find lists to plan drawings.   
 
In the course of my review it proved possible to date some types of 
artefacts according to archaeological time periods. Several types of 
artefact have been shown to be concentrated in different parts of the area 
excavated. Three areas were crystallised during my review. Particularly 
clear differences in the distribution of the various types of artefact are 
observable between the site’s western, eastern and central parts. It can 
therefore be said that there is an element of horizontal stratification. The 
vertical stratification, however, seems to be mixed, at least in some 
places. The results have further been supplemented with a starting point 
in a study undertaken by Arne B Johansen as part of the EN-Project 
(Johansen manuscript).  
 
Finally, three areas (Areas I-III, schematically marked as “Område I-III” 
in fig. 3.23) are discussed which can also be regarded as “phases”. The 
first use made of the Ställverket area seems to have occurred in its 
western part, the next in the eastern, and thereafter via the central part 
once again in the western part. This oscillating shift in the use made of 
the area took place in the course of a long period and was responsible for 
the site’s coming to contain finds from different time periods within, 
broadly speaking, the entire area. My scrutiny has shown that the people 
concerned only used a minor portion of the Ställverket area during each 
time period and that these areas have varied through time. The function of 
the site has varied too. My interpretation is that in a long diachronic 
perspective the site was used first as a base camp, thereafter as an activity 
camp/production site (Swedish: tillverkningsplats) and finally mainly as a 
production site. Hence it follows that I do not support the opinion that the 
site functioned as an “aggregation camp” during any of the periods 
studied. 
 
In chapter four I widen the perspective of my interpretation when the 
Ställverket site is viewed in context with other ancient remains in the 
neighbouring area (= the Nämforsen area / “Nämforsenområdet” in 
Swedish, see fig 4.1). First I cite examples showing how the site has been 
interpreted in earlier research, whether in isolation or in cases occurring 
in context with other remains. The Ställverket site / the Nämforsen area 

196 

•



have been regarded in earlier research as: a large Stone Age site, a 
seasonal camp / place of aggregation, inter alia with elk-hunting from the 
steep sandy river-banks down to the rapids, a place for practising a cult, a 
production site, a trading place between south- and north-Scandinavian 
communities, a holy place, an aggregation camp for the coastal- and / or 
inland-populations in the area, and as a nodal line in a ceremonial trading 
system. Next I have compiled a summary list and interpretation of data 
pertaining to certain sites, in my opinion important, in the Nämforsen 
area (see fig. 4.1); Raä 158, Råinget I, Råinget II, Råinget III 
(Granforsen), Råinget V (Åkvisslan), Tubäcken, Forsås, Häxmo among 
others and the rock-carvings at Nämforsen. Finally I present a contextual 
discussion concerning the dates and functions of the Ställverket site and 
the Nämforsen area. 
 
In sum, the rock-carvings at Nämforsen seem in general to have been 
made and/or used by people who had their base camps, i. e. resided, 
nearby. The Nämforsen area was thus “home” to some people during at 
least some periods of prehistory. Earlier research has sometimes seized 
on the possibility of there being a connection between sites and rock-art. 
This seems undeniably to be the case at Nämforsen. I have asked myself 
whether such a connection also exists at other places. My interpretation is 
that such a connection may exist both at Alta and at Sørøya in northern 
Norway. My interpretation of the Ställverket site / the Nämforsen area as 
a place where people have lived thus seems equally reasonable even in a 
broader geographical perspective. 
 
In the fifth chapter I first sum up my interpretations of the different sites 
discussed in chapters 2, 3 and 4. Next I discuss how the contact networks 
may have looked within my area of investigation. Lastly I present my 
conclusion. 
 
In my opinion the review of the thirteen sites has not disclosed any single 
site where a population of at least fifty people have stayed during a brief 
period of the year. In other words no arguments, whether alone or in 
combination, have convinced me that any site has been an aggregation 
camp / place of aggregation. In this phase of the study this seemed quite 
odd. In an attempt to find ideas with which to formulate problems and 
solutions I consulted an overview-orientated anthropological source. 
With that as a starting point, several conclusions can be drawn. I am of 
the opinion that the base camp concept can be applied to both the Inuits’ 
big camps and the Indians’ smaller camps, and thereby to similar sites in 
the archaeological material. Both places constitute centres for resource-
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utilization by a group of people during a lengthy period of the year. The 
question then became why aggregation camps corresponding to the 
Indians’ large aggregation camps had not been disclosed by my analysis. 
They would have matched my definition of the concept of aggregation 
camps since they were used by a large group of people for a short time 
during the year and furthermore had been created primarily for social 
reasons. 
 
First I evaluated the idea that perhaps aggregation camps were not large 
sites individually but could have been built up as a series of small sites 
around a lake, but that idea did not seem plausible. Whereas previous 
research had focused on similarities between the Indians of North 
America during historical times and the people of Norrland during the 
period 4 500 BC – 2 500 BC, from then on I took some important 
differences in my interpretation as my starting point. In contrast to the 
Indians, the people of Norrland at this time probably knew where the 
nearest people would be during the hard and dangerous period of the year 
(the winter half-year), both where they lived and where good hunting 
areas existed for each village respectively. An aggregation similar to the 
Indians’ aggregation during the summer for the purpose of exchanging 
information and thereby reducing the uncertainties of the winter season 
was therefore not necessary. A higher degree of security during the 
summer may well have allowed room for a less restricted pattern of 
movement in summer than in winter, with several choices of places to 
reside and more spontaneous relocations. How then could the contacts 
between the people / the local bands have functioned without special 
large aggregation camps / places of aggregation? My interpretation is that 
the people maintained contact with each other in one network / several 
networks with their base camps as starting points. I am of the opinion that 
the places where people from the same band and different local bands 
met were mainly specifically the base camps. In contrast with the 
aggregation camp model I have chosen to call this model the base camp 
model. Because the people could have had less knowledge of each other’s 
exact whereabouts during the summer I feel it likely that a significant 
number of the meetings took place during the winter half-year at winter 
base camps. In my view the contacts between people in parts of Norrland 
during the period c. 4 500 BC – 2 500 BC could have been maintained by 
using skis or in some other way. People were probably able to travel on 
skis to visit neighbours during the winter, even if the distance involved 
was several Swedish miles (1 Sw mile = 10 km approx). For this 
society’s security network during the winter to function properly, the 
journey between neighbours needed to be capable of being accomplished 

198 

•



during the daylight hours of a twenty-four-hour day. People may also 
have maintained pathways between those places which were easily 
identifiable and simple to follow. Starting off with the distribution of 
rock-art and base camps respectively, I infer that, generally speaking, 
people could also have had access to the sites with rock-art during a 
lengthy period of the year. 
 
In my opinion there seems to have been a contact network in the inland 
region of Middle Norrland during the period c. 4 500 BC – 2 500 BC 
through which people may have been able to meet, their security could 
have been maintained, and where artefacts, raw materials, information etc 
could have been disseminated. Since I have been unable to identify any 
probable aggregation camps at all during the whole period scrutinised, I 
asked myself whether contact networks can also have existed similarly 
during other time periods and geographical areas falling within the scope 
of my investigation. In order to shed light on the question, I cited some 
general features of the archaeological material and discussed the base 
camp model’s applicability during a variety of time periods and 
geographical areas. I formed the conclusion that prerequisites for 
applying the base camp model are satisfied at some sites in the inland 
region from the end of the Mesolithic era until 0 BC. After that the 
contact networks seem to change. In the coastal area it seems possible to 
apply the model at some places from the transition between the 
Mesolithic - Neolithic time periods up to c. 2 500 BC. After that the 
picture is all too hazy. There are still too few known sites on the coast 
from the period subsequent to c. 2 500 BC that could have formed base 
camps and fitted into the base camp model. This picture, however, may 
depend on aspects of source criticism, such as the difficulty of finding the 
sites / hut remains. 
 
The almost normative view of earlier studies that aggregation camps have 
existed in the area of my investigation is partly related to the idea that not 
only were people scattered about in small groups but also that their way 
of life was mobile. Societies within the area of my investigation which 
have previously been regarded as nomadic have started to be described in 
recent decades in terms of sedentism. Explicit questioning of the 
aggregation camps’ existence is therefore justified and urgent. I share the 
view of earlier researchers, moreover, that there is an urgent need for 
more detailed discussion of the criteria relevant to the definition of the 
aggregation camp as a concept. 
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An aggregation camp can indeed be initiated to overcome problems, but 
establishing such a site can also entail problems for a society, for example 
in the form of restrictiveness engendering the risk of creating a closed 
society. There may be benefits, at least at a theoretical level, in meeting 
along the lines indicated by the base camp model instead.  
 
The primary question posed in this thesis was framed thus: On the basis 
of known source material, have aggregation camps usually formed part of 
the contact networks within the area of study during the Mesolithic – Pre 
Roman Iron Age? Since I have not found any aggregation camps at all 
my answer is no. Aggregation camps seem, on the basis of known source 
material, not to have usually been part of the contact network during the 
Mesolithic – Pre Roman Iron Age. Instead, the contact networks seem, at 
certain times and places, to have been maintained by meetings between 
people at the base camps, in particular at the winter sites. These sites 
seem to have been rather sedentary and positioned at fairly even 
distances. I have nevertheless also emphasised that more in-depth studies 
are needed to strengthen the viability of the base camp model’s 
applicability, that there are still big gaps in the material, and that much 
work yet remains to be done in order to solve the problems of how 
aggregation camps shall best be defined and how they shall be identified 
archaeologically. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

•



Referenser 
 

- A - 
 
Allard, Elisabeth & Modig, Agneta. 1977. Rapport över kulturhistoriska 
undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk 
Ångermanälven, inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland, och 
Åsele sn, Lappland. 1966. Del 1. Opublicerad rapport. 
Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 
 
Andersson, Berit. 1999. Människan i Norrland under mesolitikum. En 
bearbetning av tre boplatser med hjälp av sammanfogning av avslag och 
bruksskadeanalys. Arkeologiska studier vid Umeå universitet 6. Umeå. 
 
Arnö, Ivar. 1942. Stora svenska tävlingar. I Ivar Holmquist, S. M. 
Fleetwood, Folke Thörn, Sigge Bergmark & Lars Gellerstedt (red.), I 
svenska skidspår:319-334. Stockholm. 
 
Aronsson, Kjell-Åke. 1991. Forest Reindeer Herding A. D. 1-1800. 
Archaeology and Environment 10. Umeå. 
 

- B - 
 
Bakka, Egil. 1976. Bergkunst i barskogsbeltet i Sovjetsamveldet. Viking 
XXXIX:95-124. Oslo. 
 
Baudou, Evert. 1966. Riksantikvarieämbetets norrlandsundersökningar. 
II. Förslag till gruppering av fyndmaterialet av sten på norrländska 
stenåldersboplatser. Fornvännen 1966. Årgång 61:72-89. Stockholm. 
 
Baudou, Evert. 1968a. Forntida bebyggelse i Ångermanlands kustland. 
Arkeologiska undersökningar av ångermanländska kuströsen. Arkiv för 
norrländsk hembygdsforskning XVII:1-209. Härnösand. 
 
Baudou, Evert. 1968b. Forskningsprojektet Norrlands tidiga bebyggelse. 
II. Arbetets uppläggning. Fornvännen 1968. Årgång 63:181-185. 
Stockholm. 
 
Baudou, Evert. 1969. Forskningsprojektet Norrlands tidiga bebyggelse 
och de arkeologiska undersökningarna i Ångermanland 1968. 
Ångermanland 11:32-45. Örnsköldsvik. 

201 



 
Baudou, Evert. 1970. Forskningsprojektet NTB och Hälla. Västerbotten 
1/70:5-16. Umeå. 
 
Baudou, Evert. 1972. Norrlands tidiga bebyggelse. Forntid för framtid. 
Festskrift till kung Gustaf Adolf den 11 november 1972:16-23. Malmö. 
 
Baudou, Evert. 1977. Den förhistoriska fångstkulturen i Västernorrland. 
Västernorrlands Förhistoria:11-152. Härnösand. 
 
Baudou, Evert. 1978a. Kronologi och kulturutveckling i mellersta 
Norrland under stenåldern och bronsåldern. Studier i Norrländsk Forntid. 
Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria 
1:8-18. Västerbottens museum. Umeå. 
 
Baudou, Evert. 1978b. Archaeological Investigations at L. Holmsjön, 
Medelpad. Early Norrland 11:1-24. Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. Stockholm. 
 
Baudou, Evert. 1988. Norrlands förhistoria. I Göran Burenhult (red.), 
Länkar till vår forntid – en introduktion i Sveriges arkeologi:228-249. 
Stockholm. 
 
Baudou, Evert. 1989. Gränser och center-periferi-förhållanden i 
Norrlands bronsålder. I Jens Poulsen (red.), Regionale forhold i Nordisk 
Bronzealder. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXIV:175-185. Århus. 
 
Baudou, Evert. 1992a. Norrlands forntid – ett historiskt perspektiv. 
Wiken. 
 
Baudou, Evert. 1992b. Boplatsen vid Nämforsen. Arkeologi i norr 3:71-
82. Umeå. 
 
Baudou, Evert. 1993. Hällristingarna vid Nämforsen – datering och 
kulturmiljö. I Lars Forsberg & Thomas B. Larsson (red.), Ekonomi och 
näringsformer i nordisk bronsålder. Studia Archaeologica Universitatis 
Umensis 3:247-261. Umeå. 
 
Baudou, Evert. 1999. Forntiden. I Albin Larson (red.), Boken om Sveriges 
historia: 9-46. Stockholm. 
 

202 

•



Baudou, Evert. 2001a. Ådalen från hällristningarna till kraftverket. I 
Margareta Bergvall & Ola George (red.), Tidsspår:187-202. Härnösand. 
 
Baudou, Evert. 2001b. Nämforsen som kulturarv.  I  Margareta Bergvall 
& Ola George (red.), Tidsspår:7-24. Härnösand. 
 
Baudou, Evert. 2001c. Nämforsen som nyckel till en gammal kultur. I  
Margareta Bergvall & Ola George (red.), Tidsspår:237-240. Härnösand. 
 
Baudou, Evert. Manus. Early Norrland 2. Opublicerat manuskript. 
Innehållsförteckning samt kap. 3-6. Utan ort. 
 
Baudou, Evert. Muntlig uppgift. 20071112. 
 
Baudou, Evert & Biörnstad, Margareta. 1972. Introduction. The Early 
Norrland Research Project. Early Norrland 1:7-8. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. 
 
Bergman, Ingela. 1995. Från Döudden till Varghalsen. En studie av 
kontinuitet och förändring inom ett fångstsamhälle i övre norrlands 
inland, 5200 f. Kr – 400 e. Kr. Studia Archaeologica Universitatis 
Umensis 7. Umeå. 
 
Bergman, Ingela. 2007. Vessels and kettles. Socio-economic implications 
of the cessation of asbestos pottery in Northern Sweden. Arkeologi i norr 
10:1-16. Umeå. 
 
Bergman, Ingela, Tore Påsse, Anders Olofsson, Olle Zackrisson, Greger 
Hörnberg, Erik Hellberg & Elisabeth Bohlin. 2003. Isostatic land uplift 
and Mesolithic landscapes: lake-tilting, a key to the discovery of 
Mesolithic sites in the interior of Northern Sweden. I Anders Olofsson 
Pioneer Settlement in the Mesolithic of Northern Sweden. Archaeology 
and Environment 16. Umeå. 
 
Bergström, Lars. 1983. Sällsamheter i Ångermanland. Stockholm. 
 
Bergström, Tommy. 1996. Basboplatser. En studie av definitionen i 
Norrland. Opublicerad D-uppsats. Institutionen för arkeologi, Umeå 
universitet. Umeå. 
 
 

203 



Bergvall, Anders & Salander, Jesper. 1996. Rösen i mellersta 
Västerbotten. Dateringar och diskussion utifrån nivåavvägningar. 
Opublicerad CD-uppsats. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. 
Umeå. 
 
Bergvall, Margareta & George, Ola (red.), 2001. Tidsspår. Härnösand. 
 
Binford, Lewis R. 1962. Archaeology as Anthropology. American 
Antiquity 28, Nr 2:217-225. Austin, Texas. 
 
Binford, Lewis R. 1972. An Archaeological Perspective. Studies in 
Archaeology. Seminar Press. New York. 
 
Binford, Lewis R. 1980. Willow Smoke and Dog´s Tails: Hunter-
Gatherer Settlement Systems and Archaeological Site Formation. 
American Antiquity 45(1):4-20. Austin, Texas. 
 
Binford, Lewis R. 1982. The archaeology of place. Journal of 
Anthropological Archaeology 1(1):5-31. New York. 
 
Binford, Lewis R. 1983. Working at archaeology. New York. 
 
Binford, Lewis R. 2001. Contructing frames of reference: an analytical 
method for archaeological theory building using hunter-gatherer and 
environmental data sets. Berkeley. University of California Press. 
 
Biörnstad, Margareta. 1966. Riksantikvarieämbetets norrlandsundersök-
ningar. I. Publiceringen. Fornvännen1966. Årgång 61:65-72. Stockholm. 
 
Biörnstad, Margareta. 1967. Riksantikvarieämbetets norrlandsundersök-
ningar. III. Stenarkivets uppläggning. Fornvännen 1967. Årgång 62:1-7. 
Stockholm. 
 
Biörnstad, Margareta. 1968. Forskningsprojektet Norrlands tidiga 
bebyggelse. I. Redogörelse för projektets omfattning och syfte. 
Fornvännen 1968. Årgång 63:178-181. Stockholm. 
 
Biörnstad, Margareta. 2001. Från vattnets kraft till vattenkraft. I 
Margareta Bergvall & Ola George (red.), Tidsspår:203-236. Härnösand. 
 

204 

•



Blehr, Otto. 1993. On the need for scientific method in archaeology: 
Nämforsen reconsidered. Current Swedish Archaeology 1993 Vol. 1:25-
32. Stockholm. 
 
Bolin, Hans. 1999. Kulturlandskapets korsvägar. Mellersta Norrland 
under de två sista årtusendena f Kr. Stockholm Studies in Archaeology 
19. Stockholm. 
 
Broadbent, Noel. 1979. Coastal Resources and Settlement Stability. A 
Critical Study of a Mesolithic Site Complex in Northern Sweden. Aun 3. 
Uppsala. 
 
Broadbent, Noel. 1982. Skelleftebygdens historia. Del 3. Den 
förhistoriska utvecklingen under 7000 år. Uppsala. 
 
Broadbent, Noel D. 1985. Analysis of Scraper Wear: comparisons of four 
sites on the river Luleälv. I Forsberg, Lars L. Site Variability and 
Settlement Patterns. An Analysis of the Hunter-Gatherer Settlement 
System in the Lule River Valley, 1500 B.C. – B.C./A.D. Archaeology and 
Environment 5. Umeå. 
 
Broadbent, Noel. 2000. Seal Hunters, Labyrinth Builders and Church 
Villagers: The Seal Hunting Cultures Project. I Britta Lindgren, Pär 
Nordquist & Lillian Rathje (red.), Tidsperspektiv. Tidskrift för 
arkeologisk samhällsanalys 1/2000:7-21. Umeå. 
 
Broadbent, Noel. 2001. Möten i norr. Ett arkeologiskt perspektiv på 
kulturmöten, miljöförändringar och adaptiva processer i norra Sverige 
under 9000 år. Norrbotten. Årsbok 2001. Luleå. 
 
Broadbent, Noel & Knutsson, Kjell. 1975. An Experimental Analysis of 
Quarts Scrapers. Results and Applications. Fornvännen 3/4:113-128. 
Stockholm. 
 
Broström, Sven-Gunnar. 1999. Norrfors i Umeälven. Rapport över 
dokumentation av hällristningar. Opublicerad rapport. Institutionen för 
arkeologi, Umeå universitet. Umeå. 
 
Burenhult, Göran. 1991. Arkeologi i Sverige 2. Bönder och bronsgjutare. 
2:a omarbetade upplagan. Höganäs.  
 

205 



Burström, Mats. 1989. Arkeologiskt perspektivmedvetande. Stockholm 
Archaeological Reports Nr 23, 1989. Stockholm. 
 

- C - 
 
Campbell, Åke. [1948] 1982. Från vildmark till bygd. En etnologisk 
undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens 
genombrott. Uddevalla 1948. Facsimileutgåva, Norrländska skrifter nr 
10, utgiven i Umeå 1982. 
 
Carpelan, Christian. 1962. Nellimin löytö. Suomen museo 69:5-25. 
Helsingfors. 
 
Conkey, Margaret W. 1980. The Identification of Prehistoric Hunter-
Gatherer Aggregation Sites: The Case of Altamira. Current Anthropology 
21(5):609-630. Chicago, Illinois. 
 
Conkey, Margaret W. 1991. Contexts of Action, Contexts for Power: 
Material Culture and Gender in the Magdalenian. I Joan M. Gero & 
Margaret W. Concey (red.), Engendering Archaeology. Women and 
Prehistory:57-92. Oxford. 
 

- E - 
 
Ekman, Jan & Iregren, Elisabeth. 1984. Archaeo-Zoological 
Investigations in Northern Sweden. Early Norrland 8. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. 
 
Ekman, Sven. [1910] 1983. Norrlands Jakt och Fiske. Uppsala 1910. 
Facsimileutgåva, Norrländska skrifter nr 11, utgiven i Umeå 1983. 
 
Eliasson, Laila & Joelsson, Jeanette. 1989. Knivar och spetsar. En 
jämförande studie av skifferföremål från Västerbottens kust- och inland. 
Opublicerad C-uppsats i arkeologi. Umeå universitet. Umeå. 
 
Engelmark, Roger. 1976. The vegetational history of the Umeå area 
during the past 4000 years. I Roger Engelmark, Ingrid U. Olsson, 
Ingemar Renberg & Olle Zackrisson. Palaeo-ecological investigations in 
coastal Västerbotten, N Sweden. Early Norrland 9:75-111. Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. 
 

206 

•



Engelmark, Roger & George, Ola. 2004. Arkeologisk forsknings, amatör 
och skolundersökning av boplats och lämningar från stenålder-historisk 
tid. Länsmuseet Västernorrland. Rapport 2004:4. Opublicerad rapport. 
Utan ort. 
 
Engelmark, Roger & Larsson, Thomas B. 2005. Rock Art and 
Environment: Towards Increased Contextual Understanding. TAPA 33. 
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio. Santiago de Compostela. 
 
Enqvist, Arvid. 1946a. Märkliga fynd i 3000-årig boplats i Näsåker. 
Råristning på löst föremål, den första i vårt land. I Sollefteå-bladet. 
Fredag 4 okt (A-uppl) 1946. 
 
Enqvist, Arvid. 1946b. Märkliga fornfynd i Ådalen löser gamla problem. 
I Sundsvalls-posten. 5 oktober 1946. 
 
Erikson, Bo G.  & Löfman, Carl O. 1985. Sagan om Sverige. Utan ort. 
 
Erä-Esko, Liisa, Matti Huurre, Paula Purhonen, Seija Sarkki-Isomaa 
(red.). [1995] 1996. Finlands förhistoria. Finlands nationalmuseum. 
Utställningskatalog. Utgivare Museiverket. Översättning av 
originalutgåvan från 1995. Utan ort. 
 

- F - 
 
Fandén, Anders. 1996. Den norrländska hällmålningstraditionen – 
tolkning av funktion och symbolisk betydelse. Opublicerad C-uppsats i 
arkeologi. Arkeologiska Institutionen. Stockholms Universitet. 
Stockholm. 
 
Fandén, Anders. 2002. Schamanens berghällar. Nälden. 
 
Fjellström, Phebe. 1986. Samernas samhälle i tradition och nutid. 
Stockholm. 
 
Fornminnesregistret. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 
 
Forsberg, Lars L. 1985. Site Variability and Settlement Patterns. An 
Analysis of the Hunter-Gatherer Settlement System in the Lule River 
Valley, 1500 B.C. – B.C./A.D. Archaeology and Environment 5. Umeå. 
 

207 



Forsberg, Lars. 1987. Bebyggelsemönster vid Lule älv under tiden 1500 f 
Kr – Kr f. Norrbotten 1987:5-23. Luleå. 
 
Forsberg, Lars. 1988. Bosättningsmönster vid Lule och Ume älv under 
bronsålder och förromersk järnålder. Arkeologi i norr 1:51-101. Umeå. 
 
Forsberg, Lars. 1989a. Ett försök att urskilja sociala territorier i Norrland 
under bronsåldern och förromersk järnålder. I Jens Poulsen (red.), 
Regionale forhold i Nordisk Bronzealder. Jysk Arkæologisk Selskabs 
Skrifter XXIV:169-173. Århus. 
 
Forsberg, Lars. 1989b. Economic and Social Change in the Interior of 
Northern Sweden 6000 B.C – 1000 A. D. I Thomas B. Larsson & Hans 
Lundmark (red.), Approaches to Swedish Prehistory. British 
Archaeological Reports, International series 500:55-82. Oxford. 
 
Forsberg, Lars. 1992. De norrländska hällristningarnas sociala kontext – 
Alternativa tolkningar. Arkeologi i norr 3:55-70. Umeå. 
 
Forsberg, Lars. 1993. En kronologisk analys av ristningarna vid 
Nämforsen. I Lars Forsberg & Thomas B. Larsson (red.), Ekonomi och 
näringsformer i nordisk bronsålder. Studia Archaeologica Universitatis 
Umensis 3:195-246. Umeå. 
 
Forsberg, Lars. 1996a. The Earliest Settlement of Northern Sweden – 
Problems and Perspectives. I Lars Larsson (red.), The Earliest Settlement 
of Scandinavia and its Relationship with Neighbouring Areas. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series in 8°, No. 24:241-250. Stockholm. 
 
Forsberg, Lars. 1996b. Forskningslinjer inom tidig samisk förhistoria. 
Arkeologi i norr 6/7:165-186. Umeå. 
 
Forsberg, Lars. 1999. The Bronze Age Site at Mårtenfäboda in Nysätra 
and the Settlement Context of the Cairns on the Coast of North Sweden. I 
Matti Huurre (red.), Dig it all. Papers dedicated to Ari Siiriäinen. 
Helsingfors. 
 
Forsberg, Lars. 2000. The Social Context of the Rock Art in Middle 
Scandinavia During the Neolithic. Myanndash – Rock Art in the Ancient 
Arctic:58-86. Jyväskylä. 
 

208 

•



Forsberg, Lars. 2001. Keramiken från Råingetlokalerna. Mångfald i tid 
och formspråk. I Margareta Bergvall & Ola George (red.), Tidsspår:129-
150. Härnösand. 
 
Färjare, Anette. 2000. Variationer på ett tema. En studie av keramiska 
uttrycksformer och depositionsstruktur på den kamkeramiska boplatsen 
Lillberget. Opublicerad C-uppsats i arkeologi. Institutionen för arkeologi 
och samiska studier, Umeå universitet. Umeå. 
 

- G - 
 
George, Ola. 1997. Arkeologisk huvudundersökning. Fornlämning Raä 
158. Länsmuseet Västernorrland. Internrapport 1997:10. Opublicerad 
rapport. Härnösand.  
 
George, Ola. 2001. Boplatsen vid Råinget. I Margareta Bergvall & Ola 
George (red.), Tidsspår:105-128. Härnösand. 
 
George, Ola. 2005a. Arkeologisk undersökning av raä 10, Ådals-Liden 
sn, Länsmuseet Västernorrland. Rapport 2005:7. Opublicerad rapport. 
Utan ort. 
 
George, Ola. 2005b. Arkeologisk kursundersökning av Raä 158, 
Ådalslidens sn. Boplats och Lämningar från stenålder-historisk tid. 
Länsmuseet Västernorrland. Rapport 2005:4. Opublicerad rapport. Utan 
ort. 
 
Gjessing, Gutorm. 1942. Yngre steinalder i Nord-Norge. Instituttet for 
sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter XXXIX. Oslo. 
 
Goldhahn, Joakim. 2002. Hällarnas dån – ett audiovisuellt perspektiv på 
kustbunden hällkonst i norra Sverige. I Joakim Goldhahn (red.), Bilder av 
bronsålder. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°, No. 37: 52-90. 
Stockholm. 
 
Grabowski, Radoslaw. 2005. Arkeologisk kursundersökning av RAÄ 158, 
Ådals-Lidens sn, 2005. Arkeologisk rapport. Institutionen för arkeologi 
och samiska studier, Umeå universitet. UMARK 42. Umeå. 
 
Gräslund, Bo. 1974. Befolkning – bosättning – miljö. Några synpunkter 
på det forntida jägarsamhället i Norden. Fornvännen 69:1-13. Stockholm. 
 

209 



Gräslund, Bo. 1979. Efterskrift. I Mårten Stenberger. Det forntida 
Sverige:871-913. Lund. 
 

- H - 
 
Hagen, Anders. 1976. Bergkunst. Jegerfolkets helleristninger og 
malninger i norsk steinalder. Oslo. 
 
Halén, Ove. 1994. Sedentariness During the Stone Age of Northern 
Sweden in the Light of the Alträsket Site c. 5 000 B. C. and the Comb 
Ware Site Lillberget c. 3 900 B.C. Source Critical Problems of 
Representativity in Archaeology. Acta Archaeologica Lundensia. Series 
in 4˚, No. 20. Stockholm. 
 
Hallgren, Birgitta. 1963. Rapport över kulturhistoriska undersökningar 
vid Hornavan, Arjeplogs sn, Lappland. 1961. Del I: Text och fotografier. 
Opublicerad rapport. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 
 
Hallström, Gustaf. 1938. Monumental Art of Northern Europe from the 
Stone Age. I. The Norwegian localities. Stockholm. 
 
Hallström, Gustaf. [1945] 1967. Hällristningarna vid Nämforsen. Svenska 
Fornminnesplatser Nr 50. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. Stockholm. 
 
Hallström, Gustaf. 1947. Opublicerade rapporter över undersökningar av 
boplatserna vid Råinget I, II, III och V, Ådalslidens sn, Ångermanland. 
[Originalmaterial finns i Kapsel D2:29, Forskningsarkivet i Umeå.] 
Sammanställning utförd inom NTB-projektet. 
 
Hallström, Gustaf. 1960. Monumental Art of Northern Sweden from the 
Stone Age. Nämforsen and other localities. Stockholm. 
 
Hedman, Sven-Donald. 2003. Boplatser och offerplatser. Ekonomisk 
strategi och boplatsmönster bland skogssamer 700-1600 AD. Studia 
Archaeologica Universitatis Umensis 17. Umeå. 
 
Helm, June. 1965. Bilaterality in the Socio-territorial Organization of the 
Arctic Drainage Dene. Ethnology 4(4):361-385. Pittsburg. 
 
 

210 

•



Helm, June. 1969. Remarks on methodology of band composition 
analysis. I David Damas (red.), Contributions to Anthropology: Band 
Societies. Bulletin of the National Museum of Canada 228:212-217. 
Ottawa. 
 
Helskog, Knut. 1987. Selective depictions. A study of 3,500 years of rock 
carvings from Arctic Norway and their relationship to the Sami drums. I 
Ian Hodder (red.), Archaeology as long-term history:17-30. University of 
Cambridge Press. Cambridge. 
 
Helskog, Knut. 1988. Helleristningene i Alta. Spor etter ritualer og 
dagligliv i Finnmarks forhistorie. Alta. 
 
Hesjedal, Anders. 1990. Helleristninger som tegn og tekst. En analyse av 
veideristningene i Nordland og Troms. Magistergradsavhandling i 
arkeologi. Universitetet i Tromsø. 
 
Hesjedal, Anders, Charlotte Damm, Bjørnar Olsen & Inger Storli. 1996. 
Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11.000 års bosetning. Tromsø 
museums skrifter XXVI. Tromsø. 
 
Hodder, Ian. 1982. Symbols in Action. Ethnoarchaeological studies of 
material culture. Cambridge University Press. 
 
Hodder, Ian. 1986. Reading the past. Current approaches to 
interpretation in archaeology. Cambridge University Press.  
 
Holm, Lena. 1991. The Use of Stone and Hunting of Reindeer. A Study of 
Stone Tool Manufacture and Hunting of Large Mammals in the Central 
Scandes c. 6 000 – 1 BC. Archaeology and Environment 12. Umeå. 
 
Huggert, Anders. 2002. I ormens tecken. Ormfigurer i den 
nordeuropeiska taigan. Hällbilder och hällbildernas rum. Studier i 
Regional arkeologi 2:23-33. Örnsköldsvik. 
 
Hulthén, Birgitta. 1991. On Ceramic Ware in Northern Scandinavia 
During the Neolithic, Bronze and Early Iron Age. A Ceramic-Ecological 
Study. Archaeology and Environment 8. Umeå. 
 
 
 
 

211 



- J - 
 
Janson, Sverker. 1944. Rapport över de arkeologiska undersökningarna 
vid Statens Vattenfallsverks kraftverksbygge vid Nämforsen, Ådalsliden 
sn, Ångermanland, under tiden den 6 juli – 29 augusti samt den 10 – 17 
oktober 1944. Opublicerad rapport. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 
 
Janson, Sverker. 1945. Stenåldersfolket vid Nämforsen. Ångermanland 
1945:47-53. Örnsköldsvik. 
 
Janson, Sverker. 1947. Rapport över arkeologiska undersökningar av 
Ångermanälvens och Fjällsjöälvens källområden med Nämforsen och 
Forsmo 1946-1947. Opublicerad rapport. Utan ort. 
 
Janson, Sverker. 1960. Jägarfolkets hemland. I Sverker Janson & Harald 
Hvarfner. Från norrlandsälvar och fjällsjöar:36-41. Riksantikvarie-
ämbetet. Stockholm. 
 
Janson, Sverker. 1969. Fångstmännen vid Nämforsen. Ångermanland 
:177-184. Svenska turistföreningens årsskrift 1969. Utan ort. 
 
Janson, Sverker & Hvarfner, Harald. 1960. Från norrlandsälvar och 
fjällsjöar. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 
 
Jansson, Ingmar. 1984. Alundaälgen. I Klenoder ur äldre svensk 
historia:34-35. Statens historiska museum. Utan ort. 
 
Janzon, Gunborg O. 1984. Stenredskap med skaftränna – indikation på 
tidig metallurgi? Jernkontorets bergshistoriska utskott. Serie H; 32. 
Stockholm. 
 
Jensen, Ronnie. 1977. Hällbilder och fångstmiljö. Jämtland / 
Härjedalen:270-286. Svenska turistföreningens årsskrift 1977. Utan ort. 
 
Jensen, Ronnie. 1988. Anteckningar om postprocessuell arkeologi. I Åke 
Hyenstrand (red.), Samhällsteori och källmaterial – aktuell arkeologi II. 
Stockholm Archaeological Reports Nr 21, 1988:17-90. Stockholm. 
 
Jensen, Ronnie. 1989a. Härjedalen och Jämtland. I Sverker Janson, Erik 
B. Lundberg & Ulf Bertilsson (red.), Hällristningar och hällmålningar i 
Sverige:198-212. Eskilstuna. 
 

212 

•



Jensen, Ronnie. 1989b. Hällbilder och fångstboplatser. I Ove 
Hemmendorff (red.), Arkeologi i fjäll, skog och bygd. Del 1:57-82. 
Fornvårdaren 23. Utan ort. 
 
Johansen, Arne B. Manus. Bosetningskronologiske problemer ved 
Nämforsen. Rapport om en avslagstypologisk undersøkelse av materialet 
fra boplassen på Ställverksområdet ved Nämforsen, Ådalsliden sn., 
Ångermanland. Utført ved NTB, Stockholm 10. til 21. mars 1970. 
Opublicerad rapport. Lån av prof. emer. Evert Baudous exemplar efter 
tillstånd av förf. 
 
Johansson, Ellinor. 2004. Bosättningsmönstret i Nämforsens omland. – en 
studie av det arkeologiska materialet från de omkringliggande områdena 
runt Nämforsen. Opublicerad CD-uppsats. Institutionen för arkeologi och 
samiska studier. Umeå universitet. Umeå. 
 
Johansson, Helena. 1995-96. Boplatsvallar i Norrbottens län – En 
jämförande analys av lokaliseringsmönster i två mindre områden. 
Opublicerad CD-uppsats. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. 
Umeå.  
 

- K - 
 
Karlsson, Anders. 1992. Människan i kustlandet. Norrbottens synliga 
historia. Norrbottens kulturmiljöprogram Del 1, 1992:28-41. Luleå. 
 
Karlsson, Nina. 2006. Bosättning och resursutnyttjande. 
Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600 – 
1900 e. Kr inom skogssamiskt område. Studia Archaeologica 
Universitatis Umensis 21. Umeå. 
 
King, Thomas F. 1978. Don’t That Beat the Band? Nonegalitarian 
Political Organization in Prehistoric Central California. I Charles L. 
Redman (red.), Social Archaeology: Beyond Subsistence and Dating. 
Studies in Archaeology. New York. 
 
Klang, Lennart. 2007. Fattenborg som fornlämningsmiljö och 
forskningsobjekt. Arkeologi i norr 10:105-135. Umeå. 
 
Kristiansen, Kristian & Larsson, Thomas B. 2005. The Rise of Bronze 
Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge 
University Press. Cambridge. 

213 



 
Käck, Bengt-Olav. 1993. Boplatser av stenålderskaraktär i området 
längs Skellefte älv och Malån. En sammanställning och analys av 
inventeringsdata. Opublicerad C-uppsats i arkeologi. Umeå universitet. 
Umeå. 
 
Käck, Bengt-Olav. 1995. Boplatser av stenålderskaraktär i området 
längs Skellefte älv och Malån II. En sammanställning och analys av 
grävningsdata. Opublicerad D-uppsats i arkeologi. Umeå universitet. 
Umeå. 
 
Käck, Bengt-Olav. 2001. Boplatsen vid forsen. I Margareta Bergvall & 
Ola George (red.), Tidsspår:25-42. Härnösand. 
 

- L - 
 
Larsson, Thomas B. & Engelmark, Roger. 2005. Nämforsens ristningar är 
nu fler än tvåtusen. I Populär arkeologi nr 4, 2005:12-13. Lund. 
 
Larsson, Thomas B. & Olofsson, Johan. 2005. Rapport över arkeologisk 
undersökning av Raä 158, Ådals-Liden sn, Ångermanland. Arkeologisk 
rapport. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. 
UMARK 43. Umeå. 
 
Layton, Robert. 1987. The use of ethnographic parallels in the analysis of 
Palaeolithic art. I Ladislav Holy (red.), Comparative Anthropology. 
Oxford. 
 
Layton, Robert. 1991. Figure, Motif and Symbol in the Hunter-Gatherer 
Rock Art of Europe and Australia. I Paul Bahn & Andrée Rosenfeld 
(red.), Rock Art and Prehistory. Papers presented to symposium G of the 
AURA Congress, Darwin 1988:23-38. Oxbow Monograph 10. Exter. 
 
Leacock, Elenaor Burke. 1969. The Montagnais-Naskapi band. I David 
Damas (red.), Contributions to Anthropology: Band Societies. Bulletin of 
the National Museum of Canada 228:1-17. Ottawa. 
 
Lekberg, Per. 2002. Yxors liv, Människors landskap. En studie av 
kulturlandskap och samhälle i Mellansveriges senneolitikum. Uppsala. 
 
 

214 

•



Liedgren, Lars. 1993. En senmesolitisk stensättning med rödockra. 
Arkeologisk undersökning av fornlämning 805:1, Finnäset 1:6, Manjärv, 
Älvsby socken, Norrbottens län, Västerbottens landskap. 
Arbetshandlingar och PM 1993:17. Opublicerad rapport. 
Riksantikvarieämbetet. Regionkontoret i Luleå. 
 
Linder, Astrid. 1966. C 14-datering av norrländsk asbestkeramik. 
Fornvännen 1966:140-153. Stockholm. 
 
Lindgren, Britta. 2001. Hällbilder. Kosmogoni & verklighet. I Margareta 
Bergvall & Ola George (red.), Tidsspår:43-82. Härnösand. 
 
Lindgren, Britta & Olofsson, Johan. 2004. Rapport över arkeologisk 
undersökning av Raä 158, Ådals-Liden sn, Ångermanland 2004. 
Arkeologisk rapport. Institutionen för arkeologi och samiska studier, 
Umeå universitet. UMARK 37. Umeå. 
 
Lindqvist, Anna-Karin. 1991. En ångermanländsk jakt- och fångstboplats 
från romersk järnålder. Nya rön om stenteknologins kvardröjande. 
Markkontakt nr 1, 1991:19-22. Umeå. 
 
Lindqvist, Anna-Karin. 1994. Bebyggelse i gränsland. En studie av 
övergången från icke bofast till bofast i Mellannorrlands kustland. I Lena 
Holm (red.), Avhandlingsarbeten vid institutionen för arkeologi, Umeå 
universitet. En sammanställning av pågående avhandlingsarbeten ht. 
1994:13-14. Arkeologiska studier vid Umeå universitet 2. Umeå. 
 
Lindqvist, Anna-Karin. 2007. I viken vid berget. I Per Gustafsson och 
Lars Göran Spång (red.), Stenålderns stationer. Arkeologi i Botniabanans 
spår:117-145. Sundbyberg. 
 
Lindqvist, Anna-Karin & Ramqvist, Per H. 1993. Gene – En 
stormansgård från äldre järnålder i Mellannorrland. Umeå. 
 
Lindqvist, Christian. 1983. Arktiska hällristningsbåtar – spekulationer om 
kulturellt utbyte via kust- och inlandsvattenvägar i Nordfennoskandia. 
Meddelanden från Marinarkeologiska Sällskapet 1:2-14. Utan ort. 
 
Lindqvist, Christian. 1984. Arktiska hällristningsbåtar och den marina 
anpassningen. Meddelanden från Marinarkeologiska Sällskapet 2:4-34. 
Utan ort.  
 

215 



Lindqvist, Christian. 1994. Fångstfolkets bilder. En studie av de 
nordfennoskandiska kustanknutna jägarhällristningarna. Theses and 
Papers in Archaeology New series A 5. Stockholm. 
 
Lindqvist, Christian. 1999. Nämforsenristningarna – en återspegling av 
jägarnas liv och världsbild. I Margareta Bergvall (red.), Tidsspår 
1999:105-136. Härnösand. 
 
Lindqvist, Christian. 2001. Nämforsen. Ådalen och Ångermanlands-
kusten – en gynnsam natur- och kulturmiljö under förhistorisk tid. I 
Margareta Bergvall & Ola George (red.), Tidsspår:83-104. Härnösand. 
 
Loeffler, David. 1997. Arkeologisk undersökning av boplats Raä 158, 
Ådals-Lidens sn, Ångermanland. Länsmuseet Västernorrland. 
Internrapport nr 1997:13. Opublicerad rapport. Härnösand.  
 
Loeffler, David. 2005. Contested Landscapes/Contested Heritage. 
History and heritage in Sweden and their archaeological implications 
concerning the interpretation of the Norrlandian past. Archaeology and 
Environment 18. Umeå.  
 
Lourandos, Harry. 1997. Continent of Hunter-Gatherers. New 
perspectives in Australian prehistory. Cambridge. 
 
Lundberg, Åsa. 1985. ”Villages” in the Inland of Northern Sweden 5000 
Years ago. I In Honorem Evert Baudou. Archaeology and Environment 
4:293-301. Umeå. 
 
Lundberg, Åsa. 1986. Skärvstensvallar i Norrland. Studier i Norrländsk 
Forntid II. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk 
kulturhistoria 8:81-99. Umeå. 
 
Lundberg, Åsa. 1997. Vinterbyar – ett bandsamhälles territorier i 
Norrlands inland, 4500 – 2500 f. Kr. Studia Archaeologica Universitatis 
Umensis 8. Umeå. 
 
Lundmark, Bo. 1982. Bæi'vi mánno nástit. Sol- och månkult samt astrala 
och celesta föreställningar bland samerna. Acta Bothniensia 
Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria 5. Umeå. 
 
 

216 

•



Löthman, Lars. 1978. Boplatser och fångstgropar längs Vindelälvens 
vattensystem i Sorseletrakten. Studier i Norrländsk Forntid. Acta 
Bothniensia Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria 1:106-
113. Västerbottens museum. Umeå. 
 

- M - 
 
MacCluer, Jean Walters & Dyke, Bennet. 1976. On the minimum size of 
endogamous populations. Social Biology 23:1-12. Chicago. 
 
Malmer, Brita & Wiséhn, Ian. 1983. Myntfynd från Ångermanland. 
Sveriges mynthistoria. Landskapsinventeringen 2. Kungliga 
myntkabinettet. Numismatiska institutionen. Stockholm. 
 
Malmer, Mats P. 1962. Jungneolithische Studien. Acta Archaeologica 
Lundensia. Series in 8º. No 2. Lund. 
 
Malmer, Mats P. 1981. A Chronological Study of North European Rock 
Art. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariska 
serien 32. Stockholm. 
 
Malmer, Mats P. 1992. Har nordlig och sydlig hällristningstradition 
påverkat varandra – och i så fall hur och varför? Arkeologi i norr 3:7-18. 
Umeå. 
 
Meschke, Christian. 1977. Early Norrland Sites on the Umeälven. A 
Study of a Cultural-historical Survey. Early Norrland 3. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. 
 
Mulk, Inga-Maria. 1982. Arkeologisk underökning på Killingholmen, 
Järtajaure, Jokkmokk sn, Lappland 1980-81. Rapport 7. Opublicerad 
rapport. Institutionen för Arkeologi. Umeå universitet. Umeå. 
 
Mulk, Inga-Maria. 1994. Sirkas – ett samiskt fångstsamhälle i förändring 
Kr. f. – 1600 e.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6. Umeå. 
 
Möller, Olof & Hansson, Anders. 1985. Arkeologisk ordbok A-H. 
Gamleby.  
 
 
 
 

217 



- N - 
 
Nicolaissen, O. 1910. Et merkelig fund fra den arktiske stenalder. Tromsø 
Museums Aarshefter 31-32, 1908-1909. Trondheim. 
 
Norrländsk uppslagsbok. 1994. Höganäs. 
 
Nyberg, Daga. 1986. Var det samernas förfäder som skapade stenålderns 
veidekonst? Arktisk hällkonst med utgångspunkt från Hällberget och 
Brattberget i Skärvången och samiska trolltrummor – likheter och 
associationer. Opublicerad C-uppsats i arkeologi. Institutionen för 
arkeologi. Umeå universitet. Umeå. 
 

- O – 
 

Olofsson, Anders. 1995. Kölskrapor, mikrospånkärnor och mikrospån. 
En studie med utgångspunkt i Nordsvensk mikrospånteknik. Arkeologiska 
studier vid Umeå universitet 3. Umeå. 
 
Olofsson, Anders. 2003. Pioneer settlement in the Mesolithic of Northern 
Sweden. Archaeology and Environment 16. Umeå. 
 
Olsen, Bjørnar. 1994. Bosetning og samfunn i Finnmarks forhistorie. 
Oslo. 
 

- P - 
 
Price, Theron Douglas & Brown, James Allison. 1985. Aspects of 
Hunter-Gatherer Complexity. I T. Douglas Price & James A. Brown 
(red.), Prehistoric Hunter-Gatherers. The Emergence of Cultural 
Complexity:3-20. Orlando. 
 

- R - 
 
Ramqvist, Per H. 1983. Gene. On the origin, function and development of 
sedentary Iron Age settlement in Northern Sweden. Archaeology and 
Environment 1. Umeå. 
 
Ramqvist, Per H. 1987. Rapport. Arkeologisk undersökning av 
stenåldersboplats. Boplats nr 226, Norrfors, Umeå sn, Västerbotten. 
Opublicerad rapport. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Umeå. 
 

218 

•



Ramqvist, Per H. 1988. Boplats och hällristningar i Norrfors, Umeälven. 
Arkeologi i Norr 1:29-49. Umeå. 
 
Ramqvist, Per H. 1989. Ångermanland, Västerbotten och Lappland. I 
Sverker Janson, Erik B. Lundberg & Ulf Bertilsson (red.), Hällristningar 
och hällmålningar i Sverige:213-223. Eskilstuna. 
 
Ramqvist, Per H. 1990. Fångstristningar och deras användning vid 
tolkningen av samtida kulturhistoriska sammanhang. Kalliotaidetta-
tutkimusta ja tulkinta. Hällristningar – forskning och tolkning. Åbo 
Landskapsmuseum. Rapport 11. Finlands Antropologiska sällskaps 
publikationer 1:41-51. Åbo. 
 
Ramqvist, Per H. 1992. Hällbilder som utgångspunkt vid tolkningar av 
jägarsamhället. Arkeologi i norr 3:31-54. Umeå. 
 
Ramqvist, Per H. 1998. Arnäsbacken. En gård från yngre järnåder och 
medeltid. Prehistorica. Umeå. 
 
Ramqvist, Per. 2002. Rock-art and settlement. Issues of spatial order in 
the prehistoric rock-art of Fenno-Scandinavia. I George Nash & 
Christopher Chippindale (red.), European Landscapes of Rock-Art:144-
157. London. 
 
Ramqvist, Per H. 2007. Fem Norrland. Om norrländska regioner och 
deras interaktion. Arkeologi i norr 10:153-180. Umeå. 
 
Ramqvist, Per H., Forsberg, Lars & Backe, Margareta. 1985. …And Here 
was an Elk too… a Preliminary Report of New Petroglyphs at 
Stornorrfors, Ume River. I In Honorem Evert Baudou. Archaeology and 
Environment 4:313-337. Umeå. 
 
Rathje, Lillian. 2001. Amasonen och jägaren. Kön/genderkonstruktioner i 
norr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 14. Umeå. 
 
Riches, David. 1982. Northern Nomadic Hunter-Gatherers. A Humanistic 
Approach. London. 
 
Rowley-Conwy, Peter. 1983. Sedentary hunters: the Ertebølle example. I 
Geoff Bailey (red.), Hunter-Gatherer Economy in Prehistory:111-126. 
Cambridge. 
 

219 



Ruong, Israel. 1982. Samerna i historien och nutiden. Stockholm. 
 

- S - 
 
Sander, Annika. 1975. Rapport över partiell undersökning av en 
stenåldersboplats vid Ol-Ersaselet, Södra Mensträsk (S Mensträsk 3:26), 
Norsjö sn, Västerbotten, 8 – 26 september 1975. Opublicerad rapport. 
Skellefteå museum. Skellefteå. 
 
Selinge, Klas-Göran. 1977. Järnålderns bondekultur i Västernorrland. 
Västernorrlands förhistoria:153-459. Härnösand. 
 
Selinge, Klas-Göran. 1987. Jämtland. I Sverker Janson & Erik B. 
Lundberg. Med arkeologen Sverige runt:381-393. Stockholm.  
 
Selinge, Klas-Göran. 2001. Fångstgropar i Nämforsens uppland. I 
Margareta Bergvall & Ola George (red.), Tidsspår:153-186. Härnösand. 
 
Service, Elman R. 1966. The Hunters. Foundations of Modern 
Anthropology Series. New Jersey. 
 
Shanks, Michael & Tilley, Christopher. 1987a. Re-Constructing 
Archaeology, Theory and Practice. New Studies in Archaeology. 
Cambridge University Press. 
 
Shanks, Michael & Tilley, Christopher. 1987b. Social Theory and 
Archaeology. Polity Press, Cambridge.  
 
Simonsen, Povl. 2000. North Norwegian Rock Art. Myanndash – Rock 
Art in the Ancient Arctic:18-51. Jyväskylä. 
 
Skålberg, Pia. 1994. Arkeologisk dokumentation i övre Norrland av 
Riksantivarieämbetets regionkontor i Luleå 1984-1993. En 
sammanfattning av 10 års fältarbeten. Arbetshandlingar och PM. Nr 
1994:1. Luleå. 
 
Slobodin, Richard. 1962. Band Organization of the Peel River Kutchin. 
Bulltin of the National Museum of Canada 179. Ottawa. 
 
Slobodin, Richard. 1969. Criteria of identification of bands. I David 
Damas (red.), Contributions to Anthropology: Band Societies. Bulletin of 
the National Museum of Canada 228:191-196. Ottawa. 

220 

•



 
Sognnes, Kalle. 1995. The social context of rock art in Trøndelag, 
Norway: rock art at a frontier. I Knut Helskog & Bjørnar Olsen (red.), 
Perceiving Rock Art:Social and Political Perspectives. Oslo. 
 
Sognnes, Kalle. 2007. Ensom rein blant mange – Helleristningene ved 
Bøla, Nord-Trøndelag. Viking 2007:35-56. Oslo. 
 
Spång, Lars Göran. 1976. Rapport över arkeologisk undersökning av 
fornlämning Raä 554, Vojmsjöluspen, Brännåker 1:70, Vilhelmina sn, 
Västerbottens län. (I rapport av Falk, L. och Spång, L. G.) Opublicerad 
rapport. Västerbottens museum. Umeå. 
 
Spång, Lars Göran. 1986. Stenåldersbostaden. I Studier i Norrländsk 
Forntid II:47-80. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk 
kulturhistoria 8. Umeå. 
 
Spång, Lars Göran. 1997. Fångstsamhälle i handelssystem. Åsele 
lappmark neolitikum – bronsålder. Studia Archaeologica Universitatis 
Umensis 9. Umeå. 
 
Storli, Inger. 1991. ”Stallo”-boplassene. Et tolkningsførslag basert på 
undersøkelser i Lønsdalen, Saltfjellet. Institutt for samfundsvitenskap. 
Universitetet i Tromsø. 
 
Stuvier, Minze & Kra, Renee S. (red.), 1986. Radiocarbon 28 (2B):805-
1038. New Haven. 
 
Svenska Dagbladet. 17 oktober 1946. Stockholm. 
 

- T - 
 
Taffinder, Jaqueline. 1998a. Rapport. Arkeologisk undersökning, 
Ångermanland, Nordingrå sn, Raä 26, Överveda. Opublicerad rapport. 
Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 
 
Taffinder, Jaqueline. 1998b. The Allure of the Exotic. The Social Use of 
Non-Local Raw Materials During the Stone Age in Sweden. Aun 25. 
Uppsala. 
 

221 



Tegengren, Helmer. 1952. En utdöd lappkultur i Kemi Lappmark. Studier 
i Nordfinlands kolonisationshistoria. Acta Academiae Aboensis. 
Humaniora XIX. 4. Åbo. 
 
Tilley, Christopher. 1991. Material Culture and Text. The Art of 
Ambiguity. London och New York. 
 
Tingvall, Jenny. 1999. Hur stor var deras värld? En undersökning av 
eventuella kontakter mellan Vuollerim, Lillberget och Lansjärv under 
senmesolitikum, neolitikum samt början av epineolitikum. Opublicerad 
CD-uppsats. Institutionen  för arkeologi och samiska studier, Umeå 
universitet. Umeå. 
 

- V - 
 
Viklund, Bernt-Ove. 1999. Älgar målade i älgens eget rike – nyupptäckta 
hällmålningar i Ångermanland. I Margareta Bergvall (red.), Tidsspår 
1997-99:49-57. Härnösand.  
 
Viklund, Bernt-Ove. 2004. Bastuloken. Ett boplatsområde vid våtmark i 
Stenviksstrand i Ramsele socken, Ångermanland, Västernorrlands län. 
Forntid i Ramsele och Kulturmiljövårdarna AB i Härnösand. Rapport 
2004:1. Härnösand. 
 
Viklund, Bernt-Ove. 2005. Hällmålningar är som upphängda tavlor. 
Populär arkeologi nr 4, 2005:3-7. Lund. 
 

- W - 
 
Wennstedt Edvinger, Britta. 1993. Genus och djursymbolik. Om den 
norrländska fångstkulturens organisation med avseende på kön. 
Arkeologiska studier vid Umeå universitet 1. Umeå. 
 
Westfal, Ulf. 1983. Rapport över arkeologiska inventeringar och 
undersökningar av utvalda områden inom skogslandet längs Lule älvdal. 
Opublicerad rapport. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Umeå. 
 
Westfal, Ulf. 1988. Vuollerim. En norrländsk vinterboplats från 
stenålderns värmeperiod.  I Göran Burenhult (red.), Länkar till vår forntid 
– en introduktion i Sveriges arkeologi:55-57. Stockholm. 
 
 

222 

•



223 

- Z - 
 
Zettersten, Artur. 1942. Huru kom skidan till Sverige? I Ivar Holmquist, 
S. M. Fleetwood, Folke Thörn, Sigge Bergmark & Lars Gellerstedt (red.), 
I svenska skidspår:195-204. Stockholm. 
 

- Å - 
 
Åhman, Erik. 1967. Riksantikvarieämbetets norrlandsundersökningar. IV. 
Petrografisk översikt av Umeälvsmaterialet. Fornvännen 1967. Årgång 
62:8-11. Stockholm. 
 
Åström, Kenneth. 1986. En hällristning vid Vita Havet. Studier i 
Norrländsk Forntid II. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i 
västerbottnisk kulturhistoria 8:156-161. Umeå. 
 
Åström, Kenneth. 1993. Skidan från Kalvträsk. Spår från 9.000 år. 
Västerbotten nr 3, 1993:129-131. Umeå. 
 
Åström, Kenneth & Norberg, Ove. 1984. Förhistoriska och medeltida 
skidor. Från Stenåldern till Stenmark. Västerbotten nr 2, 1984:82-116. 
Umeå. 
 

- Ö - 
 
Östlund, Olof. 2006. Stenåldersboplatsen i Kangos – nästan 10.000 år i 
glömska. Den tidigaste kolonisationen i Norrbotten. Norrbotten. Årsbok 
2005. Luleå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•



Vägledning för läsaren / Guidance for the 
reader 
 
Kronologiska termer nyttjade i texten / Chronological 
terms used in text 
 
Mesolitikum Mesolithic (Stone Age) 8200 – 4200 f Kr 

   

Tidigneolitikum Early Neolithic (Stone Age) 4200 - 3300 f Kr 

Mellanneolitikum Middle Neolithic (Stone Age) 3300 - 2300 f Kr 

Senneolitikum Late Neolithic (Stone Age) 2300 - 1800 f Kr 

   

Äldre bronsålder Early Bronze Age 1800 - 1000 f Kr 

Yngre bronsålder Late Bronze Age 1000 - 500 f Kr 

   

Förromersk järnålder Pre-Roman Iron Age 500 f Kr – Kr f 

Romersk järnålder Roman Iron Age Kr f – 400 e Kr 

Folkvandringstid Migration Period 400 – 600 e Kr 

Vendeltid Vendel (Merovingan) Period 600 - 800 e Kr 

Vikingatid Viking Period 800 – 1050 e Kr 

(Äldre järnålder Early Iron Age 500 f Kr – 600 e Kr) 

(Yngre järnålder Late Iron Age 600 – 1050 e Kr) 

   

Medeltid Medieval Period 1050 – 1520 e Kr 

   

Historisk tid Historic Times 1520 e Kr - 

 
f Kr = BC 

Kr f = 0 BC / AD 0 

e Kr = AD 

BP = år före år 1950 = years before the present (1950) 

m ö h = meter över havet = metres above sea level 
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