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Abstract 
The main archaeological features studied in this thesis are semi-subterranean house remains in the 
woodlands of middle northern Sweden, east of the high mountains and some 100 km from the coast. The 
period during which they were occupied has been delimited to 4500-2500 BC. 

The house remains consist of c ircular or sometimes rectangular depressions in the ground, surrounded 
by mounds of re fuse and large amounts of fire-cracked stone. Eighty house remains of this kind have been 
discovered so far and 20 features have been excavated. They are found at 29 different localities that cover 
an area of more than 60,000 km2. 

The question put forward is whether these house remains show patterning in site location, economy 
and material culture, suggesting that they belonged to one people sharing a similar language and values. 

The majority of the locations include more than one house and because of the dug-out-floors and the 
large amounts of fire-cracked stone they are interpreted as winter villages. The distributions of the 
villages show a settlement pattern in which the locales are separated by a mean distance of 
approximately 35 km. In one of the regions, Vilhelmina parish, summer camps have been located by 
smaller lakes where the waterways from 3 different winter villages connect. Other possible summer camp 
sites are suggested, based on their location in areas where waterways connect two or three winter 
villages. 

The winter sites were associated with local bands, according to the social structure of hunting societies 
in North America, suggested by June Helm. Several local bands form a regional band that camp together 
during certain periods of the year. All regional bands form the tribe or the language family. No trac es of 
social differences between groups or families have been revealed in the material and it is therefore 
assumed that the remains of the houses represent a hunting/gathering band society. 

Among the artifacts in the houses is a predominance of small scrapers of quartz and quartzite. There is 
also a very high representation of elk (moose) in the bone material from the house remains. Prehistoric 
and later pit-falls as well as paintings and carvings of elk are distributed within the same area. This shows 
that elk were a very important prey and this has been emphasized when d iscussing the explanations of 
the uniformity in house type and a rtefacts. 

Finally the importance of the slate tools, in particular those of red slate, is briefly discussed. The 
manufacture of slate tools increase during the neolithic period. In the inland of middle Norrland artifacts 
of red slate dominate over the grey and black slate artifacts in most of the houses and on many other 
sites. The raw material is, in most cases, found close to the high mountains, but the red slate is otherwise 
rare compared to the black and grey, which suggests that it has been highly valued. The knowledge of, 
and access to, red slate is suggested as having symbolized the unity of this band society. 
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The main arc haeological features stu died in this th esis are semi-subterranean house rem ains in the wo odlands of middle 
northern Sweden, east of the hig h mountains and some 100 km from the coast. The period during which they w ere occu
pied has been delimited to 4500-2500 BC. 

The house remains consist of circular or sometimes rectangular depressions in the g round, surrounded by mo unds of 
refuse and large amounts of fire-cracked stone. Eighty house remains of this kind have been discovered so far and 20 fea
tures have been excav ated, some only in parts. T hey are fou nd at 29 different localities that cover an area o f more than 
60,000 km2. 

The question put forward is whether these house remains show patterning in site location, economy and ma terial cul
ture, suggesting that they belonged to one people sharing a similar language and values. 

The majority of the locations include more than one house and because of the dug-out-floors and the large amounts of 
fire-cracked stone they are interpr eted as winter villag es. The distr ibutions of the villages show a settlem ent pattern in 
which the locales are separated by a mean distance of approximately 35 km. In one of the regions, Vilhelmina parish, sum
mer camps have been located by smaller lakes where the waterways from 3 different winter villages connect. The summer 
camps are def ined by cooki ng-pits and tools simila r to those found in the house rem ains and also by cont emporaneous 
datings. Other possible summer camp sites are suggested, based on their location in areas where waterways connect two or 
three winter villages. Spring and summer locales were not studied as thoroughly as the winter sites in this thesis. 

The winter sites were associated with local bands, according to the social structure of hunting societies in North Ame
rica, suggested by June Helm . Several local ba nds form a regio nal band that cam p together during certain per iods of the 
year. All regional bands form the tr ibe or the language family. No tra ces of social d ifferences between groups or families 
have been revealed in the material and it is therefore assumed that the remains of the houses represent a hunting/gathering 
band society. 

Among the artifacts in the houses is a predominance of small scrapers of quartz and quartzite. They are in this context 
interpreted as skin scr apers. There is also a ver y high repr esentation of elk (moos e) in the bone ma terial from the house 
remains. The prehistoric and la ter pit-falls are numerous in the middle part of Norrland and paintings and carvings of elk 
are distributed within the s ame area. This shows that elk wer e a very i mportant prey and this h as been emphasized when 
discussing the explanations of the uniformity in house type and artefacts. 

Finally the importance of the sla te tools, in particular those of red sla te, is briefly discussed. The manufacture of slate 
tools increase during the neolithic period. In the inland of middle Norrland artifacts of red slate dominate over the grey and 
black slate artifacts in mos t of the hou ses and on many other sites. The raw material is, in mo st cases, found close to the 
high mountains, but the red slate is otherwise rare compared to the black and grey, which suggests that it has been highly 
valued. Knives o f red slate in mid-N orway, where th e raw mate rial is lacki ng, is connected wi th early flint, probably of 
Norwegian origin, found in the house remains. The knowledge of, and access to, red slate is suggested as having symboli
zed the unity of thi s band society. 

Key words: social territory, local band, regional band, language family, settlement pattern, semi-sedentary, late mesolithic, 
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FÖRORD 

Denna doktorsavhandling behandlar stenålderns jägarfolk i mellersta Norrlands inland för 6500 år sedan och 
ca 2000 år framåt. Tid och rum begränsas av den fornlämning som har huvudrollen, nämligen en hyddgrund 
som vanligen benämnes skärvstensvall och som utmärks av att de vallar som omger golvytan innehåller stora 
mängder skärvsten. 

Det har varit en tacksam uppgift att studera en fornlämning med ett så rikligt fyndmaterial och svårighe
terna har snarare legat i att begränsa frågorna för att därigenom nedbringa mängden till ett hanterligt material. 
Arbetet påbörjades i och med att jag fick förmånen att delta i ett projekt som under 70- och 80-talet bedrevs av 
Västerbottens museum. Omfattande undersökningar utfördes under denna tid inom Vilhelmina, Storuman och 
Tärna socknar inom projektet som benämndes "Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vatten
drag i Västerbottens län". Undersökningarna finansierades främst av Arbetsmarknadsstyrelsen, förutom pro
jektledning och administration som bekostades av Västerbottens museum. 

Inom projektet undersöktes fyra skärvstens vallar i större omfattning och i ytterligare sex hyddgrunder har 
dateringar och mindre provgropsundersökningar genomförts. Genom museets försorg bekostades och publice
rades även min första artikel om bosättningsmönster utifrån hyddgrundernas placering. Den kom också att 
utgöra avstamp till denna avhandling. 

Jag vill rikta ett varmt tack till Västerbottens museum och dess dåvarande antikvarie och sedemera chef 
Anders Huggert för att jag bereddes möjlighet att delta i detta arbete. Främst vill jag dock tacka Lars-Göran 
Spång som hade det övergripande ansvaret för undersökningarna i fält. Lasses inledande arbete med skärv
stens vallarnas bostadsfunktion har varit en av förutsättningarna för denna avhandling. Han har också under 
hela tiden som arbetet pågått följt min forskning på nära håll och hjälpt mig med sitt kunnande både inom 
ämnet och vad gäller datorbearbetningar. 

Avhandlingsarbetet har pågått under en längre tid och många personer har på olika sätt deltagit i dess fär
digställande. Till alla dessa vill jag därför rikta ett varmt tack. Främst vill jag nämna min handledare, docent 
Lars Forsberg som tack vare sitt kunnande bl.a. lotsat mig genom litteraturdjungeln vilket besparat mig 
mycken onödig tidsspillan. Jag vill även tacka professor emeritus Evert Baudou som i ett tidigt skede av arbe
tet var min handledare, samt även vår nuvarande professor Noel Broadbent som läst mitt manus och givit goda 
råd i slutskedet av avhandlingsarbetet. 

För genomläsning och kommentarer vill jag tacka Lena Holm. Hjälp med språkgranskning har jag fått av 
min gode vän Åke Lidén. Tommy Bergström har slitit mycket hårt med layout och texthantering och för detta 
är jag honom oändligt tacksam. 

Andra som har bistått mig med goda råd och värdefulla synpunkter samt övrig hjälp är Berit Andersson, 
Ingela Bergman, Roger Engelmark, Jans Heinerud, Tove Hj0rundal, Johan Linderholm, Anna-Karin Lind
qvist, David Loeffier, Bodil Lundberg, Maria Lövgren, Inga-Maria Mulk, Björn Oscarsson, Per Ramquist, 
Erik Sandén, Jan Sundström, Susanne Sundström, Karin Wiklund och Tarja Ylinen. 

Slutligen vill jag tacka min familj, min mor Anna-Greta och mina syskon Bodil och Tryggve, som alltid 
lojalt har stöttat mig. Mest av allt vill jag tacka mina barn, min son Fredrik och mina döttrar Frida och Karolin 
som lärt mig att vissa saker faktiskt är viktigare än andra. 
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Åsa Lundberg 
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1. INLEDNING 

1 

1.1. PRESENTATION AV IDEER OCH FRÅ
GESTÄLLNINGAR 

Under en period av sex år, mellan 1975 och 1980 
undersökte Västerbottens museum delar av fem 
anläggningar som då benämndes skärvstensvallar. 
Sommaren 1978 deltog jag i arbetet och det blev min 
första erfarenhet av den fornlämning som har huvud
rollen i denna bok. Platsen ligger vid Vojmsjöns 
strand i Vilhelmina sn, Västerbottens län, en glest 
befolkad bygd i förfjällens skogsland. Den skärvsten-
svall som två år tidigare undersöktes i samma 
område, Raä 554, ledde fram till det spännande resul
tatet att anläggningen var lämningar efter en ned
grävd hydda från stenålderns neolitiska period. 
Därför kom de följande undersökningarna att inriktas 
på att kartlägga hur dessa hyddor kunde ha sett ut. 

S kärvstens vallarna fick sin benämning efter den 
stora mängd skärvsten som förekommer i vallen. 
Numera förs fornlämningstypen till grupperna 
boplatsgrop eller boplatsvall vilka innefattar många 
typer av grop- och vallanläggningar. Hyddgrunder-
nas form är vanligen rund eller oval och en kraftig 
vall omger det försänkta golvplanet. Vallen består av 
sand eller grus från den nedgrävda golvytan samt av 
avfall från de aktiviteter som företagits på boplatsen. 
Till största delen består dock vallen av skärvsten, dvs 
av hetta söndersprucken sten. Skärvsten är mycket 
vanligt förekommande på norrländska boplatser och 
en säker indikation på förhistorisk aktivitet. Mäng
den skärvsten i dessa vallar är dock osedvanligt stor. 
I delar av vallen kan kompakta lager med skärvsten 
vara upp till en meter höga. 

I Vilhelmina sn finns ca 20 hyddgrunder förde
lade på tre områden som alla ligger vid älvsamman-
flöden eller utlopp. Platserna ligger ca 50 km från 
varandra och utgör därmed en triangel som tyder på 
en regelbundenhet i lokaliseringen av fornlämnings
typen. Det var detta tydliga mönster som först gjorde 
mig intresserad av hyddgrunderna och jag sökte en 
förklaring till att de låg på just dessa platser. Varför 
låg de inte utspridda på fler lokaler och varför var 
avståndet mellan de tre nästan exakt lika långt? 
Lokalerna antogs vara vinterboplatser eftersom ned

grävda hyddgolv förefaller vara mer funktionella 
under vinterhalvåret. En diskussion om huruvida det 
handlar om ett säsongsboende eller möjligen näst 
intill bofasta befolkningar har hela tiden funnits 
under arbetets gång. 

Inom Västerbottens, Jämtlands och delar av Väs
ternorrlands län, det huvudsakliga utbredningsområ
det för hyddgrunder av typ skärvstensvallar, har ett 
80-tal grunder påträffats fördelade över ett område 
av ca 60 000 km2. Av dessa är 20 undersökta i större 
och mindre omfattning. En kortfattad beskrivning av 
undersökningarna ingår i detta arbete liksom beskriv
ningar av vissa boplatser och fynd som har varit av 
betydelse för resultaten rörande bosättningsmönstret 
i undersökningsområdet. Framför allt har lokaliser
ingen av hyddgrunderna studerats för att besvara frå
gan om en regelbundenhet finns även utanför det 
initiait studerade området i Vilhelmina. 

Den huvudsakliga målsättningen har varit att se 
om ett bosättningsmönster, baserat på hyddgrunder-
nas lägen, kan sägas föreligga. En sådan målsättning 
inrymmer även att besvara frågor om samhällsform, 
ekonomi samt de delar av samhället som kan ha bety
delse för identifikationen, dvs sammanbindande 
gemensamma faktorer som kan avgöra om hydd-
grundernas utbredningsområde också kan ses som 
territorium för en stam eller ett folk. 

De sociala territorier som jag föreslagit för under
sökningsområdets lokaler grundar sig helt på det 
arkeologiska materialet i sitt geografiska samman
hang, framför allt vattendragens sträckningar. Etno
grafiska jämförelser har i de flesta fall endast tjänat 
som måttstock för mina tolkningars rimlighet. 

Det huvudsakliga materialet har varit hyddgrun
derna som beskrivs i kap. 3. Övriga delar som 
behandlas i slutkapitlet, t ex sommarboplatser, bytes
djur och även fyndmaterialet i form av skrapor och 
skifferföremålen, har behandlats mera övergripande. 
Dessa avsnitt gör heller inte anspråk på att vara lika 
omsorgsfullt behandlade som huvudmaterialet och 
de syftar främst till att stödja ideerna om ett bosätt
ningsmönster för en till delar enhetlig befolkning. 

Helheten har styrt arbetet mer än detaljerna och 
studier av det omfattande fyndmaterialet har inriktats 
på speciella frågeställningar och ambitionen har inte 
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varit att vara heltäckande. Fyndmaterialet består till 
80-90% av skrapor. Jag har behandlat denna fyndka
tegori i ett sammanhang som rör arbetsfördelningen 
mellan könen under förhistorien. Avsnittet om skra
por bör ses som ett diskussionskapitel där avsikten 
främst är att belysa den diskussion som funnits om 
skrapornas funktion samt att framföra min egen upp
fattning om funktionen hos skraporna i hyddgrun-
derna. Övriga fynd består bl a av skifferföremål. 
Skifferredskapen har ofta slipats till mycket indivi
duella former vilket skulle kunna ge en uppfattning 
om traditioner och kontakter i det neolitiska samhäl
let. Jag har dock främst inriktat mig på den stora 
andelen röd skiffer som är ett gemensamt drag för 
många av hyddgrunderna. Råvarukällor för rödskif-
fer har lokaliserats till platser inom hyddgrundernas 
utbredningsområde eller strax väst om detta. De bör 
därför ha varit kända och tillgängliga för den förhis
toriska befolkningen och därmed en viktig resurs 
som kan ha inneburit materiella tillgångar utöver det 
vanliga. Rödskifferföremål har under förhistorien 
spridits långt utanför de områden där den förekom
mer naturligt, ett tecken på att den har utgjort bytes
vara under denna tid. Rödskiffer, liksom även fynden 
av flinta, är båda viktiga indikatorer på vilka kontakt
nät som kan ha förekommit. Tillgången på rödskiffer 
kan också ha haft en mycket betydelsefull identitets
stärkande funktion. Den röda färgens symboliska 
värde diskuteras i detta sammanhang. 

Fångsten förefaller ha spelat en dominerande roll 
för ekonomin under denna tid. Mycket få indikatio
ner på växtinsamling har framkommit trots att försö
ken att hitta sådana har gjorts båda i norra och södra 
Sverige. Jag har, vad gäller frågan om ekonomi, kon
centrerat mig på älgens betydelse i detta samhälle. 
Det rikliga benmaterialet i avfallsvallarna domineras 
i samtliga fall av älgben, men även hällbilderna från 
denna tid domineras av älgframställningar. I detta 
sammanhang behandlas även fångstgropen vars 
karaktär av stationär fångstanordning dels innebär en 
stor arbetsinsats och dels indikerar återupprepad 
användning. Fångsten av älg behandlas som bidra
gande orsak till både val av boplats och säsongsför
flyttningar. Även älgens symboliska innebörd bör ha 
varit viktig i detta samhälle. 

Den period som behandlas har begränsats av de 
koldateringar som erhållits från hyddgrunderna. Peri
oden spänner över ca 2000 år, från sen mesolitikum 
till sen neolitikum/bronsålder. Jag har sett det som 
väsentligt att tidsmässigt ringa in perioden och 
belysa samhällsform inom perioden innan en förkla
ring kan ges om hur utvecklingen till detta skede ini
tierats eller varför man övergått till ett annat 

levnadsmönster. Frågeställningar rörande orsakerna 
till förändringar har därför lämnats utanför mitt 
arbete. I avsnittet om dateringar behandlas även 
bostadstypens ursprungsområde och spridning, 
enskilda hyddgrunders brukningstid och hyddornas 
samtidighet på en och samma lokal. Det senare har 
betydelse eftersom jag har valt att ge lokalerna med 
hyddgrunder benämningen byar. Dateringarna redo
visas i kapitel 3, Materialredovisning, med det okali
brerade värdet, i efterföljande text redovisas alla 14C-
dateringar med kalibrerat värde om ej annat anges. 

Till stöd för mina tolkningar av materialet har jag 
bl a tagit hjälp av etnografiskt material, främst 
rörande grophusbyggande och j ägarkulturers lev
nadsmönster vad gäller säsongsflyttningar, jakt och 
arbetsfördelning. Främst har jag utnyttjat material 
om nordamerikas indianstammar eftersom dessa käl
lor är mycket omfattande. Jag har också valt dem för 
att många stammar levt i liknande geografiska områ
den med till viss del jämförbart klimat och tillgångar 
av naturresurser. 

Jag har i mindre omfattning refererat till de 
samiska grupperna i Norden eftersom dessa till stor 
del har varit inriktade på renen som bytesdjur. De 
tidiga uppteckningarna om samerna beskriver också 
hur dessa sedan lång tid ingått i ett vittomfattande 
nätverk. Omgivande folk och senare statsmakterna i 
både Sverige, Ryssland och Danmark skattlade 
samerna och idkade omfattande handel med dem. De 
har därför i många stycken genomgått stora föränd
ringar och kan inte anses spegla det ursprungliga 
fångstsamhälle som en gång funnits. 

Uppteckningar om folkgrupper i Sibirien har 
också ingått i det material som jag har studerat för att 
tillägna mig en erfarenhetsgrund rörande fångstkul
turers levnadssätt i taigaområdet. 

Skärvstensvallen som fornlämning har varit känd 
mycket länge men endast ett fåtal varierande tolk
ningar har föreslagits under denna 50-åriga period. 
Det kan förefalla märkligt att ingen långt före 70-
talet ägnat ett större intresse åt att klarlägga funktio
nen av dessa imponerande anläggningar. Stora under
sökningar har gjorts och kanske har intresset i alltför 
hög grad inriktats på enbart fynden och mängden 
skärvsten. Jag har själv ägnat fynden relativt liten 
uppmärksamhet. Mängden fynd är mycket stor och 
jag har inte haft ambitionen att inom detta arbete 
behandla alla delar av materialet, i vilket även alla 
samtida sommarboplatser rimligen borde ingå. Med 
den mångfald av fynd och boplatser som påträffats i 
undersökningsområdet ser jag dock många möjlighe
ter till fortsatta studier av materialet. 
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1.2. TIDIGARE FORSKNING OM NEOLITI-
KUM I NORRLAND 

Idag vet vi att Norrlands tidigaste bosättare anlände 
för ca 9000 år sedan. Den kunskap som i början av 
seklet fanns om Norrlands förhistoria var dock länge 
diffus och baserad enbart på rösegravar, enstaka lös
fynd samt de på 1700-talet upptäckta ristningarna i 
Nämforsen (Janson 1966:39). Bilden skulle dock bli 
tydligare. År 1888 upptäckte O B Santesson, endast 
tretton år gammal, den första stenålders-boplatsen i 
Norrland. Han registrerade sedan flera hundra boplat
ser och hans arbete utgjorde en viktig grund för Riks
antikvarieämbetets inventeringsarbete som inleddes 
1942. En liknande insats gjordes av en annan hängi
ven amatör, Knut Tinnberg, som från 1931 och fram 
till 1948 registrerade ett stort antal boplatser i Norr
lands inland och fjälltrakter (Baudou 1977:15). 

Dessa båda var också de som registrerade de 
stora vallar av skärvsten som kom att benämnas 
skärvstensvallar. De kallades också "boplats av 
Hotingtyp" efter den först påträffade, mycket mäk
tiga anläggningen vid Hoting (Raä 101) som registre
rades av Santesson år 1923. 

De tidigaste undersökningar som gjordes i skärv
stensvallar företogs 1923 samt 1925-26 då Santesson 
grävde ett mindre antal provrutor i vallen vid Hoting. 
1928 undersökte han även en vall i Bodum sn, (Raä 
26), en anläggning som han hade upptäckt två år tidi
gare. Även denna undersöktes endast delvis, dvs med 
enstaka provrutor. 

En totalutgrävning av en skärvstensvall gjordes 
först 1948, då den av Tinnberg registrerade vallen i 
Gäddede (Raä 101), undersöktes. Utgrävningen för
anleddes av att området skulle dämmas över. Vid 
denna tid hade 14C ännu inte introducerats och 
anläggningens ålder förblev okänd. I och med under
sökningarna vid Tjikkiträsk, Stensele sn och Lemnä
set i Bodum sn i början av 60-talet kunde man 
bestämma fornlämningens ålder till ca 6000 år. Riks
antikvarieämbetets omfattande inventeringar och 
undersökningar inför kraftverksbyggen ledde dess
utom till 8 nya fynd av skärvstensvallar förutom de 5 
som Santesson och Tinnberg registrerat. 

Ca tio år senare påbörjades bearbetningar av det 
norrländska material som framkommit vid Riksantik
varieämbetets vattenregleringsundersökningar. Arbe
tet startade 1968 som ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt "Norrlands Tidiga Bebyggelse" 
(Early Norrland). Materialet kompletterades med 
ytterligare undersökningar bl a av skärvstensvallar 
med avsikt att fastställa en kronologi med hjälp av 
fynd och 14C-dateringar i de mäktiga avfallsvallarna. 

Slutligen har Västerbottens Museum inom projektet 
"Arkeologi vid reglerade sjöar och vattendrag" under 
åren 1975-1985 undersökt ett antal skärvstensvallar. 
Resultaten från undersökningen av vallen Raä 554 i 
Vilhelmina sn (Spång 1976) har varit avgörande för 
mina fortsatta studier av dessa anläggningar. 

1.2.1. TOLKNINGAR A V SKÄRVSTENSVALLAR 

Fig.L'1. Principerna för hyddgrundernas tillblivelse från 
bostad till fornlämning (fig i Spång 1986:49) 

De tolkningar som tidigare givits rörande skärvstens
vallar har främst handlat om storkok av älg. Sverker 
Janson skriver om dessa stora anläggningar att de är 
lägerplatser för jägargrupper som bedrivit massjakt 
på älg. Han skriver också att storleken på skärvstens-
högarna visar att det tagit lång tid att bygga upp 
dessa dimensioner; "troligt är, att hit har man kommit 
säsongsvis, jagat storvilt, provianterat och bott här en 
viss tid, år efter år, generation efter generation under 
mycket långa tidsrymder." (Janson 1966:36). Han 
hänvisar till en tolkning av skärvstenshögar från 
södra Sverige som platser för kokning i stora träkärl 
med hjälp av upphettad sten (Gustawsson 1949:152-
165). Gäddede anförs här som exempel på en anlägg
ning som liknar de irländska kokplatserna vilka till
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sammans med anläggningar från Storbritannien och 
Skottland nämns som paralleller till de svenska 
(1949:155). Även Noel Broadbent ansluter sig till 
denna teori med ytterligare exempel från Irland som 
stöd men han anser i motsats till Janson att anlägg
ningens storlek inte nödvändigtvis innebär att en 
långvarig bosättning funnits här (Broadbent 
1979:156). Christian Meschke som 1961 undersökte 
en skärvstens vall vid Tjikki träsk, Stensele sn (Raä 
18), tolkar tillblivelsen av vallen som resultat av 
"under lång tid upprepade... kokstenseldar... Den för
brukade kokstenen har mer eller mindre slumpmäs
sigt kastats i eldplatsernas närhet, på detta sätt har 
vallen småningom bildats" (Meschke 1967:10). Han 
tror inte att vallen varit avsedd att skapa skydd mot 
vinden men säger att området innanför vallen har 
utnyttjats för redskapstillverkning (1967:10). 

Att vallen utgjort skydd för vinden framför däre-

etk hunting 

LUNDFORS COASTAL RE6I0N 
ca. 3 35O B.C. 

Fig. 1:2. Lundfors kustregion, ca 3350 BC, med boplatser 
och exploateringsområden markerade. Efter Broadbent 
1979:192 

mot Baudou (1977:98-99) vilket han anser kan tyda 
på att det rör sig om vinterboplatser. Båda sist
nämnda nämner också möjligheten att en hydda eller 
"enkel riskonstruktion" (Meschke 1967:4) funnits på 
platsen men inga belägg för teorierna framförs. Även 
Lars Löthman som under inventeringsarbetet påträf
fat anläggningstypen, antyder att det är teoretiskt 
möjligt att anläggningen inrymt en byggnad av något 
slag (Löthman 1986:41). 

Ett stort genombrott i tolkningen av dessa stora 
anläggningar innebar därför undersökningen av 

skärvstensvallen Raä 554 i Vilhelmina sn i Lappland 
åren 1975-1976. I rapporten över undersökningen 
sammanfattar Lars-Göran Spång de resultat som 
framkom; " Den plana ytan i gropens botten, en tyd
ligt markerad ingång samt relativt lite skärvsten i 
gropen talar för att Al (skärvstensvallen) har funge
rat som husgrund. " samt vad gäller skärvstenen; 
"stenen fungerat som värmereservoar när den läggs i 
elden på en härd. Ju större stenen är desto längre vär
mebevarande effekt har den. Efterhand som stenen 
spricker sönder.... rensades hus/tältgrunden ut från 
förbrukad sten och härdrester." (Spång 1976:16). 
1986 utvecklade han detta resonemang i en artikel 
där han framför de viktigaste kriterierna för en hydd-
grund av typen skärvstensvall (Spång 1986:47-62). 

1.2.2. NORRLAND - BOSÄTTNINGSMÖNSTER OCH 
SÄSONGSFÖRFLYTTNINGAR 

Inom forskningen över Norrlands forntid har den 
gängse bilden fram till 60-talet varit att området 
befolkades av rörliga grupper eller band, troligen hit-
komna ca 3000 f Kr. Dessa grupper ansågs ha flyttat 
mellan fjäll och skog eller mellan kust och inland. 
Modellerna har skiftat något men gemensamt för alla 
har varit uppfattningen att det inte har varit möjligt 
att bo på ett och samma ställe hela året. 

Ett par olika hypoteser kan urskiljas - den ena 
föreslår säsongsmässig flyttning mellan sommarvis
telse i fjällområdet och vintervistelse i skogslandet 
(Hvarfner 1958:32-35) och senare en hypotes som 
innebar ett mönster med långa årliga förflyttningar 
mellan kusten, där säl fångades under sommar-höst, 
och inlandet, där älg var huvudbyte under vinter och 
vår (Christiansson 1970:9, Baudou 1972:19-20, 
1977:125-129, Clark 1975:236) liknande den modell 
som föreslagits för Ranaområdet i Norge (Gaustad 
1969:92-93). Senare forskning har ändrat denna bild 
radikalt. Dels har dateringarna flyttats så långt till
baka att många boplatser visat sig vara 3000-4000 år 
äldre än man tidigare trodde. Dels har uppfattningen 
om ständigt flyttande grupper under hela stenåldern 
modifierats till ett synsätt som innebär fler möjliga 
modeller, framför allt för den neolitiska perioden. 
Från och med 80-talets inträde har forskningen mer 
och mer inriktats mot en modell där skilda kust- och 
inlandsbefolkningar redan under tidigneolitikum har 
levt året om inom ett begränsat område. 

Från helt skilda utgångspunkter har Broadbent 
(1979) och jag själv (Lundberg 1985) föreslagit en 
sådan modell. Broadbent (1979) har föreslagit en 
kustbunden bofast befolkning för Skellefteåområdet. 
Hans resultat baseras på material från 7 st grävda 
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Fig. 1:3. Skärvstens vallarnas 
utbredning med "revirområden" för 
varje lokal med hyddgrunder Efter 
Lundberg 1986:95 

LYCKSELE 

ÖRNSKÖLDSVIK, 
»TERSUND-

>8 vallar 

Q 5 - 8 vallar 

O 2 - 4 vallar 

HÄRNÖSAND. 

SUNDSVALL 

eller ytplockade boplatser vid Lundfors, en smal, 
skyddad havsvik ca 4200 f Kr, samt en analys av när
områdets ekologiska resurser. Det territorium som 
denna grupp använde omfattade kustbandets inre och 
yttre del samt ett antal småsjöar och älvsträckor in i 
landet, ca 10 km eller mer från kusten, där fiske och 
bäverjakt bedrivits. Resursområdet för befolkningen 
var ca 60 x 40 km. Arkeologiska fynd från de boplat
ser som legat i inlandszonen redovisas dock inte. 
Broadbent anser att bosättningen vid Lundfors är ett 
bandsamhälle av den typ som Chang (1962) kallar 
Sedentary Seasonal-settlement med permanenta 
eller semi-permanenta basläger från vilket den lokala 
regionen kunde exploateras (Broadbent 1979:197). 

"The economic basis of the settlement was a modified 
maritime economy based upon sealcatching, fishing and 
hunting. A relatively sedentary occupation of the coastal 
zone enabled the establishment of socio-economic territo
ries which could have been exploited by communally orga
nized teams of hunters and fishermen using collective 
methods, in particular nets. This same organisation could 
have been directed toward extraction movements far into 
the interior". (Broadbent 1979:197). 

Med inlandets skärvstensvallar, dvs neolitiska 
hyddgrunder - som utgångspunkt och då främst i Vil
helminaområdet, kom jag själv till den slutsatsen att 
dess invånare för sin överlevnad inte behövde 
utnyttja även kustens resurser. Vinterboplatserna med 
hyddgrunder utgjorde den mindre enheten bestående 
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av en eller flera familjer som under sommarperioden 
levde tillsammans med andra liknande grupper vid 
en plats som tjänade som samlingspunkt. Modellen 
innebär en högre grad av bofasthet med i huvudsak 
två flyttningar per år, dvs mellan sommar- och vinter
boplatsen vilka ligger inom ett avstånd av några mil 
ifrån varandra. Området för sommarboplatsen med 
tillhörande vinterboplatser omfattar en yta av lik
nande storlek som kustens resursområde, dvs ca 
2000-3000 km2 (Lundberg 1985:293-301,1986:81-
97 manus 1982). 

Bosättningsmönster och revir diskuteras även av 
Selinge (1983) med Ljungans och Indalsälvens vat
tensystem i Jämtland/Medelpad som exempel. De 
sjösystem som ingår i älvarna mellan fjällen och hög
sta kustlinjen har delats in i ca 19 "home base territo
ries" - dvs basrevir för de forntida norrländska 
jägargrupperna. Liksom Baudou (1977:133) ser han 
sjön eller sjöarna som basrevir för en grupp med 10-
40 individer. I modellen innefattas jaktexpeditioner 
både till fjällområdet och till kusten i likhet med Bro-
adbents teorier om skärvstensvallarna som kokplat
ser för kustens jägarlag (Broadbent 1979:156). 
S elinges modell antyder en bofasthet i inlandet men 
med ett "mobilt kulturmönster" vilket jag tolkat som 
att gruppen ofta flyttar inom sitt basrevir och där kus
tens respektive fjällens resurser är nödvändiga. 
Modellen bygger på inventeringsmaterial och 
behandlar därför stenåldern generellt vilket innebär 
att en indelning av de olika boplatserna i perioder 
inte ingår. 

Likheter mellan Selinges modell och min egen 
ovan beskrivna finns då jag delar in området med 
hyddlokaler i revirområden och där gruppstorlek och 
befolkningstal i stort överensstämmer samt även 
delar av geografiskt område. Det som skiljer model
lerna, förutom en mer presicerad tidsperiod och 
säsongsindelning, är att min modell inte innebär 
regelbundna expeditoner till kust och fjäll. Eventu
ella kontakter med kust och fjäll är därför inte ute
slutna men de har inte varit nödvändiga som 
resursbas. 

I sin doktorsavhandling (ej publicerad) har även 
Atholl Anderson föreslagit att Norrland, sannolikt 
under hela förhistorien, har haft två ekonomiskt 
separata folkgrupper, en vid kusten och en i inlandet. 
Detta baserar han på hur de båda viktiga resurserna 
säl och älg har utnyttjats. Båda bör ha jagats främst 
under vintern vilket därmed skulle innebära att två 
separata ekonomier existerat samtidigt "largely sepa
rate coastal and interior economies would have pro
ven the most effective way of exploiting the 
available resources" (Anderson: 22). Anderson 

behandlar dock inte boplatserna i s ig och diskuterar 
heller inte eventuell bofasthet inom respektive 
område. 

För området vid Ångermanälvens utlopp, vid 
Nämforsen, har Baudou (1992a) föreslagit ett bosätt
ningsmönster baserat på tre typer av boplatser; bas
boplatser, säsongs-och samlingsboplatser. Basboplats 
definieras här som en året-runt-boplats, varifrån delar 
av gruppen beger sig ut till säsongsboplatser eller 
samlingsboplatser för jakt, rituella samlingar och 
råvaruinsamlande under året. Områdets storlek har 
inte preciserats men i hans exempel är avståndet mel
lan basboplats och samlingsboplats över 100 km 
(Baudou 1992a:77-78). Han anser att samma bosätt
ningsmönster kan ha existerat under en mycket lång 
period under neolitikum-bronsålder. Baudou har inte 
använt begreppet "komplexa jägare" trots året-runt-
boende och modellen är heller inte densamma som 
Rowland-Conwys (1983) definition av dessa (se sid 
10). Boplatsernas typtillhörighet baseras framför allt 
på benmaterialet och boplatser med ben från både 
sommar och vinterfällda djur klassas som basboplat
ser. Underlaget är dock i många fall svårt att bedöma 
då bevarandegraden hos benmaterial skiftar i stor 
omfattning mellan boplatser. Andra möjliga förkla
ringar till benmaterialets sammansättning, t ex flera 
korta besök på boplatsen eller tillgång och preferen
ser vad gäller jaktbyten, diskuteras ej i artikeln. Även 
boplatsernas fyndmaterial kan vara motiverat att dis
kutera i detta sammanhang. 

Forskare som behandlat bronsålderns bosätt
ningsmönster i Norrland har för den neolitiska perio
den främst accepterat de senare resultaten med 
separata inlands- och kustbefolkningar (Forsberg 
1985, 1992:66, Holm 1991, Spång 1991a, Hultgreen 
1988). Diakrona modeller som behandlar bosätt
ningsmönstrets förändring från neolitikum till brons
åldern har presenterats av Forsberg (1985, 1989b, 
1993) och Spång (1991a). I motsats till Selinges 
modell har hänsyn tagits till boplatsernas huvudsak
liga ålder, vilket har stor betydelse eftersom vi kan se 
en förändring i material och boplatslägen mellan de 
båda perioderna. 

Spång behandlar främst behovet av centrumfunk
tioner och nätverk inom fångstkulturen med Åsele 
lappmark som exempel. Han använder förutom arke
ologiska, även geografiska, spatiala, ekologiska och 
etnografiska/etno-historiska analysredskap för att 
lokalisera de områden i Åsele lappmark som han 
anser har utgjort boplatskoncentrationer med cen
trumfunktioner. Basboplatsernas lägen förändras del
vis och förläggs under bronsåldern (4000-2000 BP) i 
högre grad till de tidigare samlingsboplatserna 
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härdar 

[»ktffir-lcrqrU-KvartsU sfclff»r-tcT«rt«lt.-bmni-Bsti«sl| 

Fig. 1:4. Kronologisk tablå över fornlämningar och fynd i Norrlands inland (hyddgrunderna representeras här av "skärv-
stensvallar" och "Stalotomter"). Spång 199la: 110. 

(Spång 1991a: 114), dvs de gemensamma sommar
boplatser som utnyttjades under neolitikum (Lund
berg 1985). 

Forsberg (1992, 1993) beskriver utifrån tidigare 
forskning (Broadbent 1979, Lundberg 1985) inlan
dets relativt bofasta befolkning och kustens året-runt-
boende "komplexa" jägare samt visar på den föränd

ring som bronsålderns boplatsmönster (Forsberg 
1985) innebar. Han ser kustens bronsåldersbebyg
gelse som en form av stamsamhälle som levde av 
jakt och eventuellt begynnande odling. De hade 
andra värderingar och ett annat symbolspråk än 
inlandets mobila jägare under denna tid. Slutligen 
tolkar han Nämforsens ristningar som en samlings
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plats för ett samhälle och inte som dokument av 
kommunikation mellan olika samhällen (Forsberg 
1993:241-244). 

Nämforsens ristningar har också utgjort utgångs
punkt för Tilleys (1991) tolkning av mellersta Norr
lands bosättning. Han läser av ristningarnas former 
in ett klansamhälle där de olika elementen land, vat
ten och himmel representerar tre olika klaner vars 
symboler varit älg (land), fisk (vatten) och fågel 
(himlen). Han tycker sig också se en tidig fas med 
enbart inlandsjägare vilka senare konfronteras med 
en ny grupp som har kontakter med södra Sverige 
och som därför ristar helt nya symboler (1991:110). 
Klanritualerna innebär att språket som ristas inte 
skall förstås av alla, endast de invigda och enligt Til-
ley sannolikt enbart män. 

Fjällområdets utnyttjande vid Tärna-Rana har 
behandlats av Lena Holm (1991) där hon främst stu
derat stenteknologin samt storviltjakten i området. 
Under neolitikum, som representeras av ett ökat antal 
boplatser jämfört med föregående period, intensifie
ras utnyttjandet av fjällområdet och med de dåliga 
förutsättningar som fanns för älgstammar i området 
anser hon att bytet sannolikt har varit renen. Boplat
sernas redskapsinnehav utökas under denna tid med 
ett relativt rikligt skifferutnyttjande, främst spetsar. 
Vistelserna i fjällområdet har varit säsongsmässiga 
enligt Holm. 

Hultgren har för Ranaområdet samt den norska 
kusten innanför Naesna och Traena föreslagit en 
motsatt teori. Med utgångspunkt från en mindre 
undersökning vid Stiurhellerne i det yttre kustbandet, 
där benmaterialet tyder på helårsbosättning, har hon 
även studerat övriga boplatser i hela undersökning
sområdet. Hon har föreslagit en modell med sedentär 
bosättning vid kusten samt även i inlandet, dvs Rana
området, under perioden 4000-2000 f Kr (Hultgren 
1988). Vissa av inlandsboplatserna anser hon dess
utom vara av samma typ som de norrländska skärv-
stensvallarna. 

1.2.3. KRONOLOGI 

Den kronologi som presenterades för Norrland före 
introduktionen av 14C-dateringar baserades främst på 
fynd av sydskandinavisk karaktär då inga andra date
ringsgrundande källor stod till buds. Vissa slutsatser 
kunde landhöjningskurvor ge men även dessa var 
diffusa och fynden var också mycket få förutom de 
rösegravar som dominerade kustområdet. En relativ 
datering av de många boplatser som tagits fram vid 
de första tio årens regleringsundersökningar, presen
terades av Harald Hvarfner 1957. Han delar in de 

påträffade boplatserna i olika grupper och antyder 
därmed en kronologisk ordning som i många stycken 
överensstämmer med dagens forskning men med den 
stora skillnaden att han förlägger den äldsta perioden 
i Norrland till gånggriftstid (Hvarfner 1957:108-
110). 

Bilden av Norrland som sent koloniserat, kvar
stod länge även efter att boplatser med mycket tidiga 
dateringar erhållits. Sverker Janson var en av dem 
som ansåg att inga fynd i Norrland med säkerhet 
kunde sägas vara äldre än från 3000 f Kr (Janson 
1966:22). Många fler dateringar skulle dock visa att 
människor bott här från tidigast möjliga period, dvs 
strax efter isens tillbakadragande (Spång 1978:124, 
Sundqvist 1978:132, Sundlin 1986:135). 

Med de senaste årens allt fler daterade anlägg
ningar och fynd har den norrländska kronologin 
behandlats och kartlagts i litteraturen och bilden har 
blivit betydligt mer komplex men också tydligare 
(Baudou 1978:8-18,1992 B:52, Spångl991:110, 
Forsberg 1989:78). De resultat som behandlar det 
sydskandinaviska inslaget i Norrland tas ej upp här 
(för översikt se Christiansson 1963, Knutsson 1988, 
Baudou 1992b:71ff). 

För följande arbete har jag i mycket liten omfatt
ning grundat dateringarna på tidigare forskares resul
tat. Främst har daterat material i form av 
koldateringar från hyddgrunderna, kokgropar och 
övriga anläggningar och därigenom daterade fynd 
använts, men till viss del även på annat sätt daterat 
material t ex vad gäller skifferredskapen. Jag har där
för inte ansett det nödvändigt att redogöra för den 
kronologiska problematiken för Norrland i s tort och 
hänvisar därför till Forsberg (1985:4-6) samt Baudou 
(1977:26-32, 1992.b:51-53) för mer ingående infor
mation om hur de kronologiska problemen lösts och 
förändrats genom tiderna. 

1.3. TEORETISKA OCH METODOLOGISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

1.3.1. PROCESSUELLA OCH POST-PROCESSUELLA 
TEORIER 

De under 70- och 80-talen ledande teoribildningarna, 
den processuella, och den post-processuella arkeolo
gin har båda påverkat mig i viss omfattning. Så som 
jag har uppfattat dessa så har den processuella arkeo
login infört en metod där logik och tydlighet (explici-
tet) var viktiga element och där naturvetenskapliga 
metoder utvecklades inom arkeologin i syfte att för
klara människans anpassning till naturen. Den efter
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följande teoribildningen, postprocessualismen, 
karaktäriseras däremot av ett synsätt där ekologiska 
faktorer ses som underordnade och där människans 
egen vilja är den viktiga drivkraften i samhällets 
utformning. Människan som social varelse med 
starka behov av att känna och visa samhörighet eller 
avståndstagande har därmed kommit i förgrunden. 
Jag hoppas att detta arbete innehåller delar av båda 
inriktningarna då jag anser att båda är lika viktiga. 
Människan är i grunden en social varelse vilket inne
bär att hon strävar efter att ingå i en gemenskap med 
andra individer men hon strävar naturligtvis även 
efter att överleva, dvs skaffa föda och värme/svalka, 
på ett effektivt sätt. 

Jag har försökt att behålla den processuella arkeo
logins metoder att vara explicit i arbetssättet men jag 
har inte koncentrerat mig på utveckling och föränd
ring, dvs de frågor som inom denna gren ansetts vik
tiga och möjliga att förklara bland annat utifrån 
"generella lagar" som man velat se i samhällens 
utveckling. Vetenskapsteoretiskt kanske mitt arbets
sätt även kan beskrivas som funktionalistiskt efter
som jag till synes beskriver en begränsad period som 
mycket stationär och konservativ. Jag ser det dock 
som nödvändigt att klargöra de stora dragen under 
den period jag behandlar innan en analys av föränd
ringar inom och före/efter tidsavsnittet kan analyse
ras. 

Jag har även i viss mån hävdat att naturresurserna 
har styrt sättet att leva, och då främst med älgen som 
viktig resurs, men preferens av bytesdjur kan också 
ses som ett medvetet val och inte som en nödvändig
het. Jag har inte redovisat alla andra möjliga tolk
ningar, detta överlämnar jag till andra. 

Inflytandet av den postprocessuella arkeologins 
inriktning på mindre grupper av individer; kvinnor, 
män, barn och gamla, föräldrar, shamaner mm, istäl
let för att se på folk som en anonym massa har påver
kat mig så till vida att jag vågat införa även sådana 
aspekter i resonemanget om skrapornas funktion. Att 
återfinna spår av olika grupper av befolkningen kan 
visserligen vara mycket svårt men kanske inte så 
omöjligt som jag, i likhet med många andra, tidigare 
har ansett det vara. En förutsättning är naturligtvis att 
de argument, förutom de arkeologiska, som stödjer 
tolkningarna, t ex jämförande sentida material eller 
biologiska förutsättningar mm redovisas tydligt. 

1.3.2. ANALOGIER OCH ANVÄNDANDE AV ETNOGRA
FISKT MATERIAL 

Det mycket omfattande arkeologiska materialet har 
varit den självklara utgångspunkten och utifrån de 

resultat som undersökningar givit och de utbred
ningsmönster som visat sig finnas har jag med olika 
metoder försökt tolka de mönster som framträtt. 
Möjliga och sannolika förklaringar har jag i många 
fall funnit i etnografiskt material som jag använt för 
att illustrera och ge stöd åt mina resultat men jag har 
försökt undvika att lägga fram dem som "bevis". Jag 
vill istället se dessa källor som en användbar hjälp 
för att tolka arkeologiska spår från ett samhälle allt
för långt ifrån vårt eget för att vi helt skall kunna för
stå dess innehåll. Viktigt att tänka på är dock att inga 
samhällen delar alla mönster samtidigt, sociala poli
tiska, religiösa och teknologiska. Om likheter av tek
nologisk karaktär påvisas kan man därför inte 
överföra resten av samhällets delar till det förhisto
riska samhället. 

I viss mån har också de "generella lagar" som den 
processuella arkeologin sökte finna, sitt ursprung i 
etnografiskt material. Mönster som ständigt återkom
mer och som därför inte kan bortförklaras uppträder 
ofta även om alltid undantag också kan redovisas. 

Jag har i mina studier av etnografiskt material 
funnit att det rika källmaterial som finns från norda-
merikas indianstammar och delvis även folkgrupper i 
Sibirien varit värdefullare än det mera närbelägna 
källmaterialet om samerna. Anledningen till detta är 
bl a att bland indianerna fanns stammar som levde 
främst av älgfångst vilket är mer relevant som jämfö
relseobjekt. Samernas inriktning på renen som vikti
gaste villebråd eller som domesticerad, är en form av 
ekonomi som inte kan överföras till förhistoriska för
hållanden i ett samhälle där älgen varit huvudsakligt 
villebråd. 

Jag anser också att det nordamerikanska/sovje
tiska materialet är relevant i sammanhanget ur den 
aspekten att naturresurser och klimat överensstäm
mer väl med de områden jag studerar. 

Nordamerikas indianstammar som källmaterial 
Både inom antropologisk och arkeologisk forskning 
har det nordamerikanska området varit en viktig 
källa för studier om samhällens struktur, befolkning, 
släktskap och organisation. 

En historik över forskning om den sociala organi
sationen i dessa områden finns att tillgå i Handbook 
of North American Indians, nr 6. Subarctic, i en arti
kel av E S Rogers (1981:19-29) ur vilken jag hämtat 
följande; 

Redan 1915 beskrev Speck familjegrupper som 
levde av jakt och som tillsammans utgjorde ett band. 
Beskrivningen gällde då Algonkinindianernas sociala 
organisation. Speck var bland de tidigaste att 
beskriva familjegruppens jaktterritorium som han 
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hävdade var det ursprungliga systemet för landut
nyttjande. Jenness (1932) opponerade sig mot att 
landområden ansågs tillhöra dessa j ägargrupper då 
privat ägande inte ingick i jägar/samlarkulturers tra
ditioner. Andra forskare, t ex Leacock (1954) ansåg 
också att dessa beskrivna territorier egentligen var de 
områden som efter västerländskt inflytande kom att 
användas för jakt av pälsdjur för avsalu, sk trap-lines. 

Mycket detaljerade studier av organisationen 
inom bandsamhället har gjorts av J Helm (1965:361-
385). Hon studerade främst Athapaskaindianerna och 
såg hos dessa fyra nivåer av sociopolitisk organisa
tion: stammar (tribes), regionala band (regional 
bands) lokala band (local band) och arbetsgrupper 
(task groups). En diskussion om huruvida samhällen 
av denna typ hade patrilineära och patrilokala system 
eller matrilineära/lokala har också varit levande där 
Leacock (1955) hävdade att Montagnaisindianerna 
tidigare varit både matrilokala och matrilineära. 
Många arbeten har också behandlat släktskapsförhål
landen inom sådana samhällen och den förste att stu
dera detta fält var Morgan år 1871. Även för dessa 
arbeten har ofta de nordamerikanska indianerna stått 
modell liksom för de beräkningar som forskare har 
gjort över antalet individer som utgjort t ex ett band, 
en jägargrupp eller en familjegrupp (Rogers 1981: 
25-27). 

Främst forskare som studerat paleolitiska och 
mesolitiska samhällen har fört fram teorier som lett 
till olika definitioner av gruppernas storlek och orga
nisation. I de allra flesta fall har man utgått från etno
grafiskt material för sina modeller. Birdsell (1953) 
var här föregångare med de arbeten han gjorde under 
åren 1950-73 rörande befolkningsstrukturer i Austra
lien. Senare lanserade Graham Clark (1975) en 
modell för Skandinaviens mesolitiska period. Även 
under senare år har uppgifter om Nordamerikas indi
aner utgjort underlag för beräkningar av befolknings
storlekar och demografi (Constandse-Westermann & 
Newell 1985:106-115). 

1.3.3. BANDSAMHÄLLET 

Majoriteten av jägar/samlar-kulturers samhällen 
anses vara organiserade i band, sk bandsamhällen, 
(Service 1966, Steward 1955, Price 1973, Binford 
1980, Rowley-Conwy 1983) även om beteckningen 
band inte alltid använts. Dessa definieras som löst 
sammanhållna familjegrupper vars bindning till var
andra främst sker genom giftermål och släktskap. 
Bandsamhället har beskrivits av kulturantropologen 
E R Service (1966) som genom att studera etnogra
fiskt material om geografiskt vitt skilda jägar- och 

samlargrupper kommit fram till vissa gemensamma 
drag som inte påverkas av om man bor i ökenområ
den eller vid arktiska breddgrader. Den löst samman
hållna föreningen av familjer i ett bandsamhälle 
ernås endast genom släktskap och giftermål. Banden 
som sammanhålls genom släktskap är vanligtvis en 
vag enhet utan speciellt definierande gränser. 
Familjegrupperna som utgör ett band kan definieras 
enbart utifrån det faktum att medlemmarna känner 
sig vara för nära besläktade för att tillåta giftermål. 
Ibland definierar de sig också territoriellt, som invå
nare och "ägare" till ett område. Slutligen har band
samhällen ingen formaliserad organisation som delar 
upp ekonomi, religion och politik. Familjen i sig 
själv är organisationen som tar hand om alla delar av 
samhället (Service 1966:7-8). Binford introducerade 
1980 modeller för bandsamhället där matanskaffan-
det utgör basen och där två olika varianter presente
ras; residential mobility där grupperna ständigt flyttar 
till olika resurser vilket är vanligast vid varma bredd
grader och, logistic mobility, vanligare i kyligt kli
mat, där man flyttar säsongsvis mellan ett fåtal 
platser och där även en högre grad av förvaring och 
transport ingår i samhället. 

Bandsamhället har även behandlats av P Rowley-
Conwy (1983) som uppmärksammat en variant inom 
jägarkulturer som han kallar komplexa jägare (com
plex hunters). Dessa är sedentära i motsats till de 
jägarsamhällen som beskrivits ovan, och delar av 
gruppen lämnar ofta boplatsen för jakt, insamling 
mm. Skillnaden mellan dessa två är också mer än 
bara rörlig-icke rörlig. En bofast jägar-samlarkultur 
har också i motsats till Service definition ett mer 
komplext samhälle med t ex mer utvecklade förva-
rings-, transport-, och reservutrustning och dessutom 
mer utvecklade konfliktlösande mekanismer vilket 
kan innebära införande av auktoriteter som bl a har 
en medlande roll. Rowley-Conwy anser att denna 
bofasthet infaller när möjlighet finns, dvs när olika 
näringsresurser avlöser varandra på samma plats och 
medger ett mer permanent boende. Bland förhisto
riska kulturer anser han t ex att Ertebölle i Danmark 
hör till denna kategori. 

Constandse-Westerman & Newell har redovisat 
olika forskares slutsatser om jägarsamhällens sociala 
struktur, territorier och befolkningsdensitet (Wobst 
1974, Meiklejohn 1978, Williams 1974) som de har 
jämfört med sina egna resultat (1985: 109). Vanligast 
är här att endast två nivåer definieras. Wobst har kal
lat dessa minimum band (25 individer) och maxi
mum band (175-475 ind) där 7-19 minimum band 
ingår i ett maximum band. Constandse-Westerman & 
Newell skiljer på två typer av samhällen, band level 
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society och tribal level society. Båda innehåller tre 
nivåer: band, dialectic tribe och language family. 
Skillnaden är, enligt vad jag förstår, den att i ett 
bandnivå-samhälle sker alla beslut på bandnivå, ban
den är likvärdiga och ingår med andra band i en dia
lectic tribe samt omedvetet i en språkfamilj 
(languange family). På dialekt-stam nivån är banden 
underordnade stammen och mer medvetet medlem
mar av en språkfamilj. 

Lokala och regionala band 
En mer detaljerad bild av bandsamhället som grun
das på den sociala basen har presenterats av June 
Helm (1965) där hon studerat stammar inom Atapas-
kaindianernas områden och visat att de individer som 
utgör en social enhet i hög grad formats av släkt
skapsförhållanden och giftermål. Tillhörighet till ett 
samhälle är förbundet med släktskap oavsett kön och 
medlemmar helt utan släktskap med andra i samhäl
let är ovanligt (1965:371). Hon har genom dessa stu
dier också kunnat identifiera olika nivåer av sociala 
grupperingar som hon kallar lokala och regionala 
band, stam, och arbetsgrupp (task group). Den 
minsta enheten är det lokala bandet (local band eller 
linked-family band) som består av en familjegrupp 
centrerad kring en syskongrupp som antingen är äkta 
syskon eller adopterade, blodsbanden är inte av 
avgörande betydelse. 

En större enhet, territoriellt och befolkningsmäs
sigt är det regionala bandet (regional band). Denna 
enhet består av flera lokala band men inte med nöd
vändighet endast av grupper definierade som lokala 
band, dvs starkt familjebundna. Även andra typer av 
smågrupper kan ingå, t ex en enfamiljsbosättning, 
tillfälliga smågrupper i området eller stadigvarande 
grupper som bildats i och med splittring eller deci-
mering av lokala grupper. Definitionen av regionala 
band är diffusare än det lokala bandet. 

Dessutom finns arbetsgruppen (task group) som 
samlas för speciella ändamål och som endast består 
en mycket kort tid, från några dagar till ett par 
veckor. Alla dessa grupper ingår i en stam (tribe) vars 
kännetecken är att dess medlemmar föds in i stam
men och stannar livet ut, dvs stammen är den i tid 
mest stabila av nivåerna. Man talar samma språk och 
ser sig som medlemmar av detta folk även om man 

byter bandtillhörighet och flyttar runt mellan olika 
områden. Det är en socio-territoriell enhet under 
mycket lång tid. 

Den regionala nivån anses av David Riches 
(1982) vara den allra viktigaste för befolkningen. 
Han kallar denna nivå för "locational band" och i 
hans definition ingår att det i första hand är just 
denna grupp som medlemmarna kallar "sitt eget 
folk" och som även har ett gemensamt namn vilket 
oftast också har en geografisk anknytning. 

Riches diskuterar även bofasthet och han anser 
att ett "locational band" eftersträvar ett fast boende 
vilket också det geografiska namnet signalerar. För
delarna ligger i att kända områden innebär en trygg
het både i form av kända jaktplatser och även kända, 
fredliga och kanske även besläktade grannar (Riches 
1982:119-121). 

För mitt material har jag valt att använda mig av 
Helms ovan beskrivna definitioner och beteckningar 
som trots sin tydlighet erbjuder variationsmöjlighe
ter. De motsvarar även i hög grad den indelning som 
jag 1982 gjorde för lokaler med nedgrävda hydd-
grunder, vilka jag då benämnde basläger med revir
områden (Lundberg 1986 manus 1982). Baslägret 
kan jämställas med ett lokalt band och de senare 
lokaliserade sommarvisten som sammanband ett 
antal basläger eller vinterläger gör att likheten med 
Helms definition av det regionala bandet blir tydligt 
(Lundberg 1985, 1986). Jag vill dock betona att vid 
den tid då jag presenterade dessa resultat kände jag 
inte till Helms arbeten. Det är först under senare år 
som jag lärt känna hennes beskrivningar av band
samhällen och därmed sett en bättre möjlighet att för
klara innebörden av mina resultat. 

I detta avsnitt har jag försökt att kort presentera 
de utgångspunkter som funnits för min forskning vad 
gäller teoretiska ställningstaganden och vissa meto
dologiska frågor. Material och område utgör inte ett 
isolerat avsnitt i förhistorien trots min strävan att tyd
ligt avgränsa både tidsrum och geografisk yta. Jag 
har därför velat ge en kort inramning vad gäller tidi
gare forskningsresultat och ideer som finns och som 
har funnits om samhällens organisation i det område 
som ingår och gränsar till mitt eget undersöknings
område. 



Fig. 1:5. Vy över Rörströmsälven, omedelbart ovanför Lesjön, Bodums sn, Foto B. Allard, 1963, ATA. 
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2. UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

2.1. HYDDGRUNDERNAS UTBREDNINGS
OMRÅDE. 

Det undersökta området har begränsats av förekom
sten av fornlämningar som kan klassas som neoliti-
ska hyddgrunder i mellersta Norrlands inland. För att 
hitta alla hittills registrerade hyddgrunder har jag 
främst använt mig av fornminnesregistret som sedan 
1942 upprättas av Riksantikvarieämbetet. Registret 
förnyas löpande dels genom nya inventeringar för 
den ekonomiska kartan samt delvis också via anmäl
ningar från museer och övriga institutioner. Ett 80-tal 
hyddgrunder av den typ som tidigare benämndes 
skärvstensvallar har genom åren registrerats och av 
dessa har jag sorterat bort de som sannolikt är läm
ningar med annan funktion än bostad. Storleken, for
men och fyndmaterialet har fått styra vilka 
fornlämningar som jag har räknat in i denna kategori. 

2.1.1. DEFINITION AV N EOLITISKA HYDDGRUNDER 

Följande kriterier har varit normgivande när jag 
bedömt vilka fornlämningar som kan klassas som 
hyddgrunder från neolitikum: 

- Hvddgrunden skall ha ett bottenplan som är 
minst 2-3 meter i diameter eller väggsida. Nedgrävda 
ytor som är mindre anser jag vara tvivelaktiga. Forn
lämningar som kan förväxlas med hyddgrunder kan 
vara grunda fångstgropar som anlagts på tidigare 
boplatser eller större kokgropar, även kallade jordug
nar. Rektangulära hyddgrunder kan möjligen förväx
las med sentida grunder som anlagts på äldre 
boplatsområden. Ingen övre gräns för storlek har 
varit nödvändig att bestämma 

- Hvddgrunden skall vara vallomgärdad. med 
ringformad eller rektangulär vall och det skall finnas 
ett nedsänkt bottenplan i mitten. Vallar som inte är 
ringformade har i fornlämningsregistret också 
benämnts skärvstensvallar och de har naturligtvis 
inte klassats som hyddgrunder. Vallarna kan dock i 
somliga fall vara mycket oansenliga och svåra att 
upptäcka. 

- Fynd av skärvsten och avslag bör konstateras i 
eller utanför hvddgrunden. I hyddgrunder som ligger 
långt ifrån en öppen strand ligger allt material dolt 
under torv men oftast görs provstick med sond. 
Numera är det allt vanligare att spade används för att 
mer noggrant kunna karaktärisera boplatserna. 

PLAN 

golvyta avfallsval 

Kokgrop 

PROFIL 

/ golvyta 
avfallsvall 

5m 
_J I I I 

Blekjordslager i 
ursprunglig markyta 

Fig. 2:1. Skiss av plan- och profilritning för hyddgrund av 
den typ som behandlas i detta arbete. 

I vissa fall har hyddgrunder som hör till denna 
kategori givits en annan beteckning om mängden 
skärvsten varit mycket sparsam. Det kan vara fallet 
om boplatsen använts under kort tid och mycket lite 
avfall samlats. De har medtagits om även andra krite
rier som t.ex. fynd, storlek och läge varit överens
stämmande med hyddgrunderna från denna tid. 

I några fall är inte alla kriterier representerade, t 
ex i Gäddede där golvplanets nedgrävning knappt är 
märkbar, men övriga fynd och utseendet i övrigt gör 
att fornlämningen bedöms vara av samma karaktär. 

Jag har inga illusioner om att alla de hyddgrunder 
som existerar också har registrerats men en stor del 
bör vara representerade då det rör sig om en stor 
fornlämning som oftast är tydligt markerad i ter-
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Kallsjön 

Storsjön 

<20 km 
uy • Lokal med samling av hyddgrunder 

L m i ^ 
Fig. 2:2. Karta över utbredningsområdet 

rängen. Jag har heller inte besökt alla lokaler för att 
avgöra om bedömningarna är korrekta enligt mina 
definitioner vilket innebär att felkällor finns här som i 
de flesta arkeologiska sammanhang. 

2.1.2. UTBREDNINGSOMRÅDE 

Efter en genomgång av fornlämningsregistret i Väs
terbottens, Jämtlands och delvis Västernorrlands län 
före år 1982 när min första artikel i detta ämne skrevs 
(Lundberg 1986:85) var antalet hyddgrunder av 
denna typ ca 60 st. Därefter har inom samma område 
ytterligare hyddgrunder tillkommit vid nya invente

ringar samt genom nyanmälningar av fornlämningar 
och antalet är nu uppe i 83. Detta arbete har utförts 
med hjälp av personal vid länsmuseerna i Jämtland 
och Västernorrland samt vid Riksantikvarieämbetets 
inventeringsavdelning. 

Under 80-talet har inventeringar utförts längs 
stora delar av Ångermanälvens vattendrag, främst 
inom Vilhelmina sn (Inventeringsrapporter V-bottens 
museum), samt längs Umeälvens sträckning från 
Gunnarn där hyddgrunderna vid Tjikkiträsk ligger, 
och upp till den norska gränsen (Holm 1982, 1983, 
Holm & Lundberg 1984). 
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I Norrbottens län har ingen systematiskt sökning 
utförts men enligt uppgifter från personer med kän
nedom om länet har inga hyddgrunder av denna 
kategori konstaterats (muntlig info. Lars Forsberg, 
Umeå Universitet och Ingela Bergman, Silvermuseet 
i Arjeplog). Däremot har man under senare år hittat 
ett stort antal kustbundna hyddgrunder av skilda 
typer och ålder, t ex den välkända lokalen i Vuolle-
rim där rektangulära hyddbottnar samtida med 
skärvstens vallarna har undersökts. Vuollerim har 
många likheter med skärvstensvallarna, t ex ett ned
sänkt golvplan, likartat redskapsinnehav och benma
terial samt dateringar som visar på samtidighet. 
Anledningen till att jag valt att inte inrymma dessa 
hyddgrunder i mitt material är dels avståndet från de 
närmsta hyddgrunderna i Sorsele, en sträcka på 170 
km, samt lämningarnas läge ca 5 km från dåvarande 
kust. Intressant i detta sammanhang är dock att den 
nordligaste av de hyddgrunder som registrerats i 
Västerbotten har en liknande rektangulär form och 
storlek. Den har dock inte undersökts. 

Områdets sydgräns är inte lika tydligt avgränsad, 
och möjligheten att ytterligare anläggningar kan 
påträffas här kan inte uteslutas. 

Skärvstensvallar som sannolikt är hyddgrunder 
har hittats inom ett 400 km långt område mellan 
älvarna Skellefteälven i norr och Ljungan i söder. 
Gränsen i väst går mellan förfjäll och fjäll och i ö st 
vid en linje ca 100-150 km in från nuvarande kust. 
Nordgränsen kan sägas gå vid Piteälv, en älv som 
skiljer sig från de övriga genom en sämre tillgänglig
het p.g.a. många forsar och mycket få sedimentområ
den längs älven (muntlig information Mauno 
Lassila) 

2.2. NATURGEOGRAFISK BESKRIVNING 
AV UTBREDNINGSOMRÅDET 

Undersökningsområdet kan alltså avgränsas till ett 
400 km långt och 150 km brett område som tillhör en 
relativt homogen del av landet vad gäller geomorfo-
logi, berggrund och vegetation. 

Området omfattar sex stora älvars vattensystem, 
Skellefteälven, Vindelälven, Umeälven, Ångerman-
älven, Indalsälven och Ljungan. Vattenlederna och 
de långa åssystemen inom området bör ha bidragit 
till goda transportvägar och kanske även fungerat 
som kartbild (Spång 1991a: 105) för de grupper som 
levde i dessa delar av landet. 

Geomorfologiskt, dvs vad gäller landskapets former, 
tillhör hyddlämningarnas utbredningsområde de två 
zonerna som kallas bergkullslätt och förfjäll. Förfjäl

len ligger närmast fjällområdet och har långa samman
hängande dalar och en platåartad terräng i stor 
omfattning. Bergkullslätten ligger öster om förfjällen 
och har mindre välutbildade dalar. Berg och kullar ligger 
väl åtskiljda med stora slättpartier emellan. Landets bru-
tenhet, dvs nivåskillnaden mellan lägsta och högsta 
punkt i terrängen, karaktäriseras i detta område av starkt 
växlande topografi. Dels finns stora högslätter med en 
nivåskillnad på mindre än 25 meter och dessutom områ
den vid dalgångarna med mer än 300 meters nivåskillna
der (Magnusson, Lundqvist 1957, Rudberg 1970). 

Berggrunden består huvudsakligen av kvartsiter och spa-
ragmiter (fjällrandbildningar). Ett kambro-silurområde 
sträcker sig från Storsjön, där området utgör en stor yta, 
norrut i ett smalare bälte genom hela undersökningsom
rådet och vidare upp till Sveriges nordspets. 

Karaktäristiskt för kambro-silurområdet är att det är 
rikt på myrar men fattigt på sjöar. De sjöar som finns är 
mycket stora och långsträckta och går samtliga i NV-SÖ 
riktning. De största sjöarna i området från norr till söder 
är Hornavan, Storavan, Storuman, Vojmsjön, Malgomaj, 
Ormsjön, Tåsjön, Flåsjön, Dragan och Storsjön (Hjelm-
qvist 1953). 

Vegetationstypen i området mellan Storsjön och Horna
van tillhör taigan. Gränsen mellan fjälltaigan och mel-
lantaigan går mitt i hyddlämningarnas utbrednings
område. Mellantaigan är Norrlands centrala barrskogs
land som domineras av tall- och granskogar. Fjälltaigan 
har dessutom en ökande björkskogsinblandning. Berg
grundens silurstråk innebär att vissa områden är kalkrika 
vilket har stor betydelse för markens bördighet. Den ört-
gräsrika skogstypen som annars är vanligast i mellersta 
och södra Sverige förekommer i s tor omfattning även i 
Norrland och då främst i dessa av siluren påverkade 
delarna av Jämtland och Västerbotten. 

I dessa norrländska län är de ört-gräsrika skogarna 
naturbetingade i motsats till andra områden där de före
kommer som en följd av mänskliga ingrepp för att 
främja slåtter och bete. Under forntiden har de därför 
varit bland de ört-gräsrikaste skogarna i landet, vilket 
bör ha varit befrämjande även för tillgången på vilt i 
området. Silurområdet i Jämtland och Västerbotten upp
visar också i störst omfattning i hela landet skogar med 
höga örter. De uppträder i s tråk nedanför källor och på 
sluttningar med högt men rörligt grundvatten. Markve
getationen inom dessa skogar är ungefär densamma som 
i lågörtskogarna, men betydligt artrikare och yppigare 
(Eklund 1953, Lindqvist 1966). 

Klimatet och vegetationen under neolitikum skiljer sig 
dock till stora delar från dagens. Under den atlantiska 
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Fig. 2:3. Hyddgrund sk skärvstensvall, Raä 404 vid Visjön, Åsele sn, Västerbotten. Foto Å Lundberg. 

tiden (ca 8000 - ca 5000 BP) var klimatet varmare 
och fuktigare. Tallen var den vanligaste skogsbil
dande trädarten men inslaget lövträd var stort. Björk 
var det dominerade lövträdet trots en minskning från 
föregående period och andelen alträd ökade stort 
under denna period. De ädla lövträden hassel, ek, ask 
och alm uppträdde sporadiskt under denna tid men de 

bildade inte skogar utan fanns förmodligen endast 
som spridda bestånd. Från ca 5000 BP, subboreal tid, 
skedde en klimatförändring och årsmedeltemperatu-
ren sjönk. Vintrarna blev kallare och somrarna tor
rare. Av skogens sammansättning var alens 
minskning det mest märkbara men även de ädla löv
träden minskade successivt (Wallin 1983:22). 
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3.1. ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 
AV SKÄRVSTENSVALLAR 

Från 20-talet, när de första mindre provundersök
ningarna gjordes i skärvstensvallarna vid Hoting, och 
fram till idag, har ett flertal hyddlämningar under
sökts. Främst skärvstens vallar men även andra typer 
av hyddlämningar från sten- och bronsålder som 
framkommit under de senaste 10 åren (Lundberg 
1985, 1986, Spång 1986, Forsberg 1985, Loeffler & 
Westfal 1985, Halén 1992, Sanden 1995). Tyvärr har 
inga skärvstens vallar totalundersökts efter 1970-
talets mitt när resultaten om fornlämningens bostads
funktion fördes fram. I några fall beror det på fakto
rer som vi inte rår över. Det gäller t.ex. det stora antal 
hyddgrunder som undersöktes i Stalon, Vilhelmina, 
under 80-talet. Här kunde bara enstaka provrutor i 
hyddgrunderna undersökas eftersom de ligger under 
dämningsgränsen och är synliga bara ett par vår
veckor innan vattenmagasinen fyllts. Ändå finns ett 
stort material att tillgå för att lösa olika problem 
rörande hyddornas funktion och hur dess invånare 
levde. 

I min undersökning ingår 83 registrerade forn-
lämningar vilka jag har bedömt vara hyddgrunder 
från neolitikum. 19 hyddgrunder har undersökts helt 
eller till delar. Underlagsmaterialet till beskrivning
arna av dem har varit arkeologiska undersöknings
rapporter samt publicerade osteologiska analyser och 
naturgeografiska rapporter från lokalerna samt i ett 
fall fältmaterial från en ännu ej rapporterad utgräv
ning. Jag har dessutom redovisat två undersökningar 
av boplatser som med stor sannolikhet också har spår 
av hyddlämningar men som av olika skäl inte uppvi
sar de karaktäristiska dragen. 

Slutligen har ett antal boplatser i Maksjön, Vil
helmina, redovisats eftersom jag anser att de repre
senterar sommarvisten för samma befolkning. 

Företeelser som förekommer i samband med 
hyddgrunderna och som behandlas i texten är bl a 
kokgropar, avfallsvallar med skärvsten och vallar 
med enbart grus runt och utanför bottenplanet. Även 
avfallsvallar som inte utgör väggdel till hyddgrunder 
kan förekomma. 

För att undvika missförstånd p.g.a. skilda defini
tioner av arkeologiska begrepp och för att underlätta 
förståelsen av beskrivningarna skall jag förklara vad 
jag menar med de olika benämningar som används i 
texten.: 

Skärvsten eller skörbränd sten är naturstenar som 
hettats upp. De har sannolikt legat i kokgropar 
(Spång 1986:57-58) eller uppvärmts på annan plats, 
eller i syfte att t.ex koka vatten. Stenen spricker vid 
avkylning och skärvstenen bildas och får den karak
täristiska vassa, kantiga formen. De benämns även 
kokstenar i litteraturen. Skärvsten är vanligen mycket 
rikligt förekommande på norrländska boplatser. 

Kokgrop är numera en övergripande beteckning för 
en mängd olika typer av gropar av varierande storlek, 
djup och konstruktion (Mulk 1994:153). Under 
senare år har termen främst kommit att beteckna rela
tivt stora gropar, ca 2-3 m långa, med ett kraftigt 
lager kol som överlagras av ett skärvstenslager. Tidi
gare har dessa anläggningar i norrländsk litteratur 
benämnts jordugnar eller torkugnar (Melander 1986) 
enligt de skilda kriterier som användes vid undersök
ningarna i Norrland under 70- och 80-talen. Jag har 
valt att använda benämningen jordugn för de större 
kol- och skärvstensgroparna och kokgrop för en min
dre typ som innehåller kolblandad jord, skärvsten 
och oftast brända ben eftersom klara skillnader finns 
mellan dessa. Jordugnar förekommer inte i hydd
grunderna och de dateras också främst till järnålder 
och senare (Melander 1986:115, Mulk 1994:155). 

De mindre kokgroparna förekommer ofta på 
golvplanet i hyddlämningarna men även på andra 
boplatser från samma tid och tidigare. De är halvme
ter- till meterstora gropar som är helt fyllda med fin-
kornigt, mörkt material innehållande kol, skärvsten 
och vanligen brända ben. De saknar markering i form 
av tydlig grop eller vallar och är därför inte synliga 
före undersökningen. Vanligen framträder de efter 
några cm nedgrävning som en mörkfärgning med 
enstaka eller rikliga mängder skärvsten. Variationer i 
storlek förekommer naturligtvis men gropar som är 
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större än 1 m i diameter eller som har annat innehåll 
än det ovan nämnda, benämner jag inte kokgrop. 
Formen är vanligen rundad och djupet är ca 20-30 
cm. 

Avfallsvallar och grusvallar förekommer runt det 
nedgrävda golvplanet och de är mellan 0.1 - 1.0 m 
höga. Delar av vallen består enbart av det uppskot
tade gruset från golvplanet. Andra delar består också 
av det avfall som boendet åstadkommit; skärvsten, 
brända och obrända ben samt kol från eldning i kok
gropar inuti hyddan. Avfalls vallen är ibland nära 1 m 
hög och ibland belägen bara på en sida där den bildar 
en hög. I avfallsvallen finns också rester av redskaps
tillverkningen i form av avslag men också hela eller 
trasiga redskap. Avfallsvallen är ofta starkt kolblan-
dad och därför syns en tydlig gräns mellan den natur
liga markytan och avfallsansamlingen. Vid 
beskrivning av material och koncentrationer i avfall
svallen anges alltid djupet från toppen av vallen, 
alltså inte höjden från markytan vilket också vore 
möjligt. Detta för att göra beskrivningen enhetlig 
med de övriga delarna av boplatsen. 

Ingången eller "dörren" till hyddan har inte lämnat 
tydliga spår men i många fall kan ett lägre parti i val
len runt golvet antyda en ingång. En vanlig lösning i 
grophus är också ingång genom taket. För dessa 
hyddlämningar har jag ändå föreslagit en ingång på 
markplanet och i minst ett fall finns en tydlig gång 
helt fri från skärvsten och kantad med avfall. Med 
ingång menar jag alltså här ett synligt eller vid under
sökningen påvisat lägre parti i vallen. 

Fyndmaterialet är i huvudsak uppdelat i två grup
per; avslag och fynd. 

Avslag, dvs restprodukter från redskapstillverk
ningen förekommer i stor mängd i hyddgrunderna 
liksom på andra boplatser. Ingen egentlig uppdelning 
har gjorts mellan olika typer av avslag eller de sten
flisor som saknar slagbula. Bland avslagen finns san
nolikt många typer som vid en noggrannare 
genomgång skulle kunna betecknas som redskap, t 
ex skarpeggade avslag som tjänat som knivar. För 
vissa av de hyddgrunder som undersöktes har inte 
avslagsmaterialet bevarats, t. ex ifrån Raä 163 (Hvar-
fner 1953:21) 

Fynd kallas alla övriga föremål vilket endast innebär 
att de har fått fyndnummer. Gruppen rymmer allt 
från färdiga redskap och krukskärvor till stenar med 
ibland minimala spår av bearbetning, t ex retusche

ring, slipning eller sågspår. Rapporterna är vad gäller 
fyndindelningen inte helt enhetliga men i princip gäl
ler ovanstående. 

Benmaterialet är vanligen rikligt i hyddgrundernas 
kokgropar och avfallsvallar. Både brända och 
obrända ben från djur förekommer. Inga ben från 
människa har hittats. I de flesta anläggningar har 
enbart de brända benen bevarats och endast mycket 
fragmentariska benbitar återstår. Av bränt benmate
rial har ca 5-10% kunnat identifieras. 

Viktiga naturliga men sekundära bildningar i 
marken är bl a: 

Blekjordslager eller urlakningsskikt som finns 
direkt under humuslagret och som också återfinns 
under vallen där det indikerar var den gamla mark
ytan legat och därmed också vallens tidigaste upp
byggnadsskede. 

Skenhälla är mycket vanligt förekommande i hydd
grundernas golvplan. Det innebär att den järnutfäll-
ning som sker överallt under urlakningsskiktet i 
marken blir extra kraftig här och järnet kittar ihop 
sanden och allt övrigt i marken till ett mycket hårt 
lager som ibland är omöjligt att gräva igenom. Lagret 
får dessutom en mörkt brunröd färg som gör det svårt 
att se avvikande färgningar av kokgropar och andra 
anläggningar på golvplanet. 

I materialet ingår även andra sentida anlägg
ningar och fynd. Härdar nämns ibland och de är van
ligen runda meterstora anläggningar som kan, liksom 
kokgroparna, innehålla skärvsten, kol och ben men 
de är inte nedgrävda i en grop. Härdar är inte vanliga 
i de hyddgrunder jag själv grävt och där sådana 
påträffats har de varit yngre än dateringarna från t.ex 
avfallsvallarna och kokgroparna. Små gropar fyllda 
med enbart kol, vanligen 20-30 cm stora och endast 
10 cm djupa har påträffats i enstaka fall. 

14C-dateringar som anges i beskrivningarna, dvs i 
kapitel 3, har alltid det okalibrerade BP-värdet. I kap 
summeras hyddgrundernas dateringar och de kalibre
rade värdena används, t ex i fig 5:21 som visar samt
liga dateringar som med säkerhet kan sägas häröra 
ifrån hyddkonstruktionen. Korrigering av dateringa
rna har gjorts med kalibreringsprogrammet Calib, 
(Stuiver & Reimer 1986 samt 1993). (En tabell över 
de viktigaste 14C-dateringarna med kalibrerade vär
det finns som bilaga (bil. 2). I övrig text används 
genomgående kalibrerade 14C-värden om ej annat 
anges. 
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Fig. 3:1. Undersökningsområdet med samtliga lokaler markerade. De sydligast belägna lokalerna ligger vid Ljungan. Den 

nordligast påträffade, vilken registrerades 1996, ligger vid Skellefteälven. Inga hyddlokaler finns vid stränderna av de 

stora sjöarna. De som på kartan ser ut att ligga vid Flåsjön och Dragan ligger i realiteten vid en mindre sjö och vid en djup 

vik. I några fall ligger de vid sjöarnas utlopp och inlopp. De markerade platserma motsvarar grupper av hyddgrunder, i 

vissa fall flera på samma boplats, men även i någ ra fall hyddgrunder som ligger en längre bit ifrån varandra vilka jag har 

valt att sammanföra till samma lokal. Siffrorna inom parentesen anger antalet hyddgrunder för varje lokal. 1. Laisälven 

(3). 2. Sandsjön (2). 3. Tjikkiträsk (5). 4. Svanfors (2). 5. Siksele (1). 6. Lycksele (2). 7. Rusksele (5). 8. Gråtanån (5). 9. 

Volgsele (1). 10. Stalon (11). 11. Dalasjö (3). 12. Torvsjöån (2). 13. Visjön (2). 14. Gäddede (1). 15. Alanäs (2). 16. 

Strömsund (2). 17. Långan 1 (5). 18. Långan 2 (3). 19. Ottsjön (1). 20. Grucken (1). 21. Rätan (3). 22. Vängelälven(l). 23. 

Hoting (7). 24. Lesjön (2). 25. Strängen (5). 26. Mörtsjön (1). 27. Ammerån (1). 28. Storån (3). 29. Fäningen (1). 
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Kvarnbergs-
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Fig. 3:2. Kvarnbergsvattnet i Frostvikens sn. Gäddede, Raä 
101 ligger på sjöns östra strand ovanför Gäddedeforsen. 

3.2. GÄDDEDE, FROSTVIKENS SN, JÄMT
LAND 

3.2.1. RAÄ 101 

Hyddgrunden ligger på den östra stranden av Kvarn-
bergsvattnets utlopp, strax ovanför Gäddedeforsen 
som idag har tättbebyggt samhälle på båda sidor. Den 
600 m långa forsen utgör förbindelselänk mellan de 
stora sjöarna Kvarnbergsvattnet (302-312 m ö h) och 
Hetögeln (293-296 m ö h) i Ströms Vattudal. Hydd-
grundens läge är ovanligt så till vida att den ligger 
helt omgiven av fjäll. Via dalgångarna västerut finns 
mycket goda förbindelsevägar med den norska kus
ten knappt 12 mil bort eller endast ca 8 mil från 
Snåsavattnet som är förbunden med Trondheimsfjor
den. Avståndet till den nutida svenska kusten är ca 30 
mil fågel vägen. 

Fornlämningen påträffades 1946 av Knut Tinn-
berg. Inga fler hyddgrunder har registrerats i området 
men ett tiotal spridda fyndplatser och mindre boplat
ser finns längs stränderna, främst strax nedanför Gäd
dedeforsen vid Hetögelns östra strand. De närmast 
belägna fångstgroparna i området ligger 6 km söder 
om hyddan vid Muråns utlopp vid Hetögelns västra 
strand där 10 gropar registrerats (Raä 144 och 145). 

Storlek, form och belägenhet 

Hyddgrunden är belägen på en mindre gruskulle som 
mot nordöst följs av en ca 80 m lång grusås. I öster 
och söder är kullen avskuren från kringliggande 
mark genom en delvis försumpad sänka som under 
högvatten till stor del står under vatten. Mot väst stu
par kullen brant ner mot en stenig strand. 150 m norr 
om hyddgrunden finns ett bäckutlopp. 

Kullens krön utgörs av en liten platå ca 14 m i 
diameter. På dess mitt låg den ovala vallformade 
hyddgrunden, 10 x 8 m stor, NNÖ-SSV, och med en 
6 X 4 m stor oval yta innanför vallen. Tydligast fram
trädde vallen i no rr och öst där den var 1,5-2 m bred 
och mellan 0,3-0,4 m hög. Mot söder var vallen otyd
lig och endast 0,1 m hög. I västra sidan saknades 
vall. 

Undersökningens omfattning 

Hyddgrunden undersöktes till delar 1947 och gräv
ningen slutfördes 1948 under ledning av Björn Allard 
(Allard 1948). Totalt undersöktes en sammanhäng
ande yta av 164 kvadratmeter över hyddgrunden och 
ca 3-5 m utanför denna. Ett antal provgropar öppna
des även på höjdsträckningen. Ytorna grävdes i 
meterrutor efter ett koordinatnät utlagt i NO-SV. 

Inga nivåangivelser har redovisats i rapporten. 5 
profiler med 2-3 m mellanrum över hyddgrunden 
ingår i rapporten. Utifrån profilernas nivåer har en 
modell över ytan kunnat rekonstrueras genom inter-
polering av dessa värden. Programmen som använ
des var Whizmap och Whizsurf. 

Inga dateringar av kol eller annat organiskt mate
rial har utförts. Benmaterialet har analyserats av Eli
sabeth Iregren. 

Beskrivning av anläggningen 

Hyddlämningen i Gäddede skiljer sig från de flesta 
andra i mitt material såtillvida att golvplanet är 
mycket grunt. Placeringen på krönet av en mycket 
liten kulle är inte heller vanligt även om ytterligare 
exempel finns. 
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Fig. 3:3. Tredimen sionell plan över hyddgrunden skapad utifrån 5 profiler (VNV-OSO) över anläggningen, utförande L-G 
Spång. 

Vallen 

Golvytans omgivande vall, som var placerad in mot 
land i öst och norr, var i vissa delar uppbyggd av 
avfall bestående av skärvsten, kol och sot, brända 
ben, stenredskap och avslag. De största mängderna 
skärvsten fanns dock i ett 5 m långt och 0,6 m tjockt 
lager utanför hyddgrunden i sydöstsluttningen av 
kullen, ner emot våtmarkssänkan. Här fanns även 
stora mängder sot vilket mörkfärgade avfallet som 
också innehöll de största mängderna avslag och 
brända ben samt ca en tredjedel av skraporna på bop
latsen. Under hela packningen av avfall syntes mark
ytans undre blekj ordslager. 

Uppe på krönet fortsatte avfallslagret och 
utgjorde den vall som motsvarade hyddans vägg mot 
öster. Vallen var ca 2 m bred och 0,4-0,6 m tjock, 
men den minskade successivt mot norr. Mängderna 
avslag, skrapor och brända ben var här mycket små 
men däremot fanns här ett flertal skifferredskap. 

Vallens fortsatta östra parti ca 4 meter mot norr 
bestod enbart av åsgrus och saknade fynd. 

Av den norra valldelen syntes endast en dryg 
meter i profilen och den var här ca en halv meter hög. 
Inget nämns i rapporten om skärvsten och kol men 
ett undre blekj ordslager finns inritat i profilen vilket 
ofta tyder på ordentliga avfallslager. Över ett 7 x 4 m 
stort område NV om den norra vallen hittades över 
100 skrapor, 25 skifferredskap och enstaka rutor med 
stora benmängder. Mängden avslag var dock förhål
landevis liten. 

I söder bestod den låga vallen av enbart grus som 
i profilritningen syntes vara naturlig markyta. Om så 
var fallet skulle golvplanet innanför mot norr vara 
nedgrävt ca 0,2 m. Skärvsten nämns inte i beskriv
ningen av den här delen men över hela den grävda 
ytan anges skärvsten finnas i det övre blekj ordslag
ret. 

Hyddgrunden saknade helt vallformation mot 
väst och sydväst vilket delvis kan bero på erosions-
skador i strandhaket. Golvytan förefaller att ta slut 
vid kullens kant varefter marken sluttar mycket brant 
ner emot stranden utan någon antydan till väggav
snitt. Inga fynd fanns i väst utanför golvplanet. 

Golvytan 
Den yta som utgjort golv är svår att avgränsa då 
ingen tydlig nedgrävning syns i profilen. Hela mitt
partiet innanför valldelarna täcks av ett kraftigt lager 
av hårdpackat grus, sannolikt skenhälla som anges 
bestå av kraftigt vittrad eller skörbränd sten. Ytan 
med skenhälla var 8 m lång (N-S) och 5 m bred och 
ner till 0,5 m djup. Då profilerna inte täcker den norra 
vallen och övrig dokumentation inte ger fler analys
möjligheter måste därför den golvyta på 6 x 4 m som 
planritningen visar godtas. Inga tecken på väggkon
struktioner syns i profilen förutom en markerad 
avslutning av vallen i golvets östra sida. 

Två anläggningar fanns på golvytan. I sydvästra 
delen framkom i skenhällan och delvis under denna 
en kokgrop innehållande kol, skärvsten och brända 
ben. Gropen var 0,4 m i diameter och 25 cm djup. 
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Fig. 3:4. Profilritning genom hyddgrunden, Raä 101, Gäddede. 

Norr om kokgropen låg en 0,7 x 0,6 m stor stensam
ling med en fördjupning i mitten. Stenarna var ca 25 
cm stora och i mitten var spår av kol men inga övriga 
fynd. 

Ca en tredjedel av avslagsmaterialet fanns relativt 
jämnt fördelat över golvytan. Brända ben fanns 
endast i den sydvästra delen av hyddgrunden där 
också de flesta skraporna låg. Över hela golvytan 
fanns dessutom ett drygt 20-tal skifferföremål och 16 
av de 23 flintskrapor som hittades på boplatsen. Inga 
ytor var helt fyndtomma. 

N 

Profil 

0 5 m 

Fig. 3:5. Plan över hyddgrunden, Raä 101, Gäddede. 

Fynd 
En stor del av fyndmaterialet var koncentrerat till 
kullens krön och sluttning mot sydväst. Eventuellt är 

fyndkoncentrationen i norra delen också belägen i en 
sluttning. Inga fynd påträffades i de provrutor som 
öppnades utanför hyddplatsen. 

Totalt fanns 1750 avslag (1181 kvartsit, 252 
kvarts, 180 flinta och 138 av skiffer). Skrapornas 
antal var 302 (233 kvartsit, 46 kvarts, 23 flinta). 

89 fynd av skiffer i form av redskap, förarbeten 
och stycken med slip -eller sågmärken. I denna grupp 
ingår 8 tångespetsar, 32 övriga spetsfragment, 13 
hela eller delar av knivar, 6 krumböjda knivar, en stö-
velformad kniv, ett hänge, 10 st förarbeten, 2 bry nen 
samt 2 knoppförsedda skaft till kniv eller dolk. 74% 
av föremålen var av röd skiffer, övriga var grå. 

Dessutom hittades 6 sänkestenar och två eller tre 
knackstenar vars läge inte angivits. 

Fynden var koncentrerade till golvytan, sydöstra 
sluttningen och östra vallen samt norra vallen. I norra 
delen, enligt planen något utanför vallen, låg en stor 
del av skifferföremålen samt skraporna. Denna del 
har inte beskrivits och av planen framgår inte om det 
rör sig om en vall eller en sluttning som i den sydös
tra delen. I den del som markerats som vall mot norr 
var endast ett fåtal fynd. Helt fyndtomma var den 
södra valldelen och den nordöstra valldelen som 
endast bestod av grus. 

Benmaterialet 
Totalt fanns i anläggningen 2544 g brända ben och 
1534 g obrända. Samtliga ben identifierades som älg 
förutom tre fragment renben (Ekman & Iregren 
1984:78-79, i litt, felaktigt benämnd Frostviken 111 
istället för 101). Den största mängden brända ben 
fanns i avfallshögen i sydöstsluttningen. De obrända 
benen fanns i "område D" som sannolikt motsvarar 
den norra delen. De obrända benen representerade 
hela älgkroppen. De brända benen, vilket är tydligt 
även på övriga boplatser, består till mycket stor del 
av extremiteter, främst de nedre. Benen hade splitt
rats för att komma åt märgen vilket de obrända benen 
visade (1984:78-79). 

Renben är ovanliga i hyddgrunderna i övrigt och 
de representerades här endast av tre fragment. 
Benens läge på grävningsytan har inte angetts och de 
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Fig. 3:6. Fynd från hyddgrunden i 
Gäddede. Bland fynden var ovan
ligt hög andel av skifferredskap 
samt föremål och avslag av flinta. 
Foto ATA. 

kan därför inte med säkerhet hänföras till en viss 
tidsperiod. 

Sammanfattning 
Hyddlämningen i Gäddede framstår i flera hänseen
den som en särling. Den är belägen långt in i fjällom
rådet i motsats till de övriga som alla ligger nedanför 
fjällområdet. Den ligger strategiskt nära Atlantkusten 
och tillgängligheten till norska kustområden torde ha 
varit relativt god. Avsaknaden av fångstgropar i när
heten är också ovanlig. 

Även hyddgrundens placering avviker något från 
det vanliga. Den ligger på en liten förhöjning i änden 
av en grusås helt nära stranden. Före regleringen låg 
den säkerligen längre in från vattnet. En avvikelse är 
också att nästan samtliga av hyddgrundens sidor slut
tar brant ner mot vattnet. Raä 188, i Vilhelmina sn, 
har ett liknande läge med branta kanter ner emot vatt
net, men endast mot ena sidan. 

Golvytan syns av profilerna ligga i marknivå. 
Möjligen finns en nedgrävning mot söder där vallen 
som utgör vägg endast består av grus och ingen gam
mal markyta syns i profilen. Kanske har kullens krön 
endast planats ut när hyddan byggdes. Att golvet 
skall vara nedgrävt har utgjort ett kriterium för de 
hyddgrunder som ingår i mina undersökningar men 
jag har trots detta inte tvekat att räkna in Gäddede i 
materialet. Fynden i anläggningen och de avfallsval

lar som fanns pekar på att det rör sig om samma typ 
trots avvikelserna. 

Golvets storlek var enligt planritningen ca 6x4 m 
och vallar fanns endast mot öst, nordöst och mot 
söder. Mest avfall med skärvsten, brända ben och 
restprodukter av sten fanns i syd och norr där det kas
tats ner i slänten. Vallarna var upp till 0,5 m höga och 
bestod delvis av avfall men också av grus utan avfall. 
Inga fynd gjordes utanför hyddplatsen och slänten. 
Ingen tydlig ingång har kunnat identifieras förutom 
möjligen den västra sidan som saknade vall. Det 
branta hak som fanns direkt utanför hyddans västra 
sida vid undersökningen har troligen haft en mindre 
skarp profil vid tiden för bosättningen. 

Två anläggningar fanns i golvets mitt; en kok
grop av samma typ som är vanlig i de övriga hydd-
golven samt en samling av stenar med enstaka kol i 
mitten. Då undersökningen utfördes innan metoden 
att datera med kol introducerats kan en datering 
endast göras utifrån fyndtyperna. Främst är de rikligt 
förekommande skifferföremålen möjliga att föra till 
vissa tidsperioder och dessa överensstämmer helt 
med fynd från övriga hyddlämningar som kunnat 
dateras med 14C. Ett mindre antal pil- och spjutspet
sar av kvartsit hör sannolikt till en senare period. 

Den ovanliga fördelningen av fynden med stora 
mängder skifferföremål (21%) och rikligt med avslag 
och fynd av flinta (ca 10%) kan kanske förklaras med 
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Fig. 3:7. Hotingsjön, Tåsjö sn, med hyddgrunderna Raä 
226 och 163 på Långön i sjöns NV del och Bellsås, Raä 
102, 101, 291 och 282 i sjöns SÖ del. 

boplatsläget nära den norska kusten. Sannolikt har en 
viss överflyttning av råmaterial skett just här med 
byte av rödskiffer från öst mot flinta från väst. Skif
ferföremålens former kan också sättas i relation till 
västliga kontakter eftersom krumböjda knivar, som 
är mycket vanliga vid den norska kuststräckan väster 
om Jämtland också är ovanligt många i denna hydd-
lämning. 
I övrigt dominerar kvartsit helt över kvarts både vad 
gäller avslag och skrapor. Proportionerna mellan av
slag och skrapor är både för kvartsit och kvarts 5:1, 
dvs det fanns fem gånger mer avslag än skrapor. För 
flintan av vilken endast skrapor tillverkats, är propor
tionerna 8:1. 

3.3. BELLSÂS OCH LÅNGÖN, TÅSJÖ SN, 
JÄMTLAND 

Vid Hotingsjön (237 möh) i Jämtlands län har sex 
hyddgrunder av typen skärvstens vallar påträffats. 
Bland dem den tidigast upptäckta och även mäkti
gaste av dem alla, Raä 101. Den, liksom Raä 102 

(undersökt 1959) ligger på en halvö, Bellsås, som är 
en rullstensås belägen i sjöns sydöstra del. I området 
finns ett fyrtiotal boplatser och ytterligare två hydd
grunder, Raä 281 och 282, belägna på en holme syd
öst om Bellsåshalvön. 

Ytterligare ett område med ett stort antal boplat
ser finns vid sjöns nordvästra del, på och invid Lån
gön, en långsmal åsrygg som bildar en ca 2 km lång 
ö. På Långön och en angränsande holme har två 
hyddgrunder registrerats (Raä 163 och 226). Här lig
ger också ett vikingatida gravfält. 

Vid ett smalare parti i mitten av sjön, mellan Lån
gön och Bellsås, har endast enstaka boplatser påträf
fats. Runt sjön finns också ett stort antal fångstgropar 
och fångstgropsystem. Hotingsjön är i nordväst för
bunden med Tåsjön via Tåsjöälven och i sydöst med 
Bodumsjön via Hotingsån. 

3.3.1. BELLSÅS, RAÄ 101 

Bellsås 101, tidigare benämnd S65, är den mäkti
gaste av de hittills påträffade hyddlämningarna och 
den är också en av de tidigast registrerade. Redan 
1923 upptäcktes hyddgrunden som ligger på en sand
udde på södra stranden av Hotingsjön. 

Storlek, form och belägenhet 
Skärvstenstensvallen var 25 m i diameter och botten
planets eller gropens diameter anges i rapporten vara 
12-13 m i diameter. Av nivåkurvorna att döma är det 
gropens övre kant som uppmätts och det framgår av 
profilritningarna att bottenplanet istället har varit ca 8 
X 10 m. Avfallsvallen runt hyddgolvet var 5-8 m bred 
och upp till en meter hög. I sydöstra delen av vallen 
fanns ett lägre parti som kan ha utgjort ingång till 
bostaden. 

Anläggningen ligger på sandmark i svag söder
sluttning. Vallens ytterkant låg vid tiden för under
sökningen i direkt anslutning till sandstranden som 
under vårens lågvattenperiod endast var några meter 
bred i öst och nordöst. Mot söder gick en strandtunga 
ca 40 m ut i vattnet. Vid högvatten nådde vattnet näs
tan fram till vallens ytterkant och hyddgrundens bot
tenplan låg då endast 0,25 m över vattennivån. 
(Hvarfner 1952 efter Santesson 1925) 

Pollenprov från avfallsvallen visar att platsen 
varit relativt fri från skog och annan tätare vegeta
tion. Tall och björk dominerade runt sjön (Baudou 
1977:98). 

Undersökningens omfattning 
Raä 101 har undersökts i flera omgångar. Santesson 
gjorde mindre grävningar under åren 1923, 1925-26. 
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:m£k 
Fig. 3:8. Bellsåsöarna i Ho tingsjöns sydöstra del. Hyddgrunden Raä 101 ligger på den yttersta udden av holmen i bildens 
övre högra hörn. Foto L Bergström. ATA. 

Undersökningarna omfattade dels ett smalt schakt i 
vallens norra parti och senare ett par meter i den syd
östra vallen. En yta av totalt 7 m2 undersöktes också i 
bottenplanets mitt. Totalt undersöktes 10 m2. 

1952 undersökte Harald Hvarfner mer än halva 
skärvstensvallen i samband med vattenkraftutbygg
naden av de norrländska älvarna (Hvarfner 1952). 
Totalt undersöktes 248 m2 omfattande hela golvytan 
samt västra och södra delarna av vallen. Ytorna gräv
des efter de synliga lager som fanns i vallen dvs, vit 
jord, röd sand, svart kolblandad jord, undre vitjord, 
undre rödj ord och orörd sand. I det kolblandade lag
ret som ibland var upp till 70 cm tjockt har inte angi

vits om fyndet låg i det övre eller nedre skiktet av 
lagret. 

Forskningsprojektet NTB (Norrlands Tidiga 
Bebyggelse) gjorde år 1969 en undersökning i syfte 
att fastställa stratigrafien (Baudou 1977:93-99). Ett 9 
m långt, meterbrett schakt undersöktes i den orörda 
delen av norra vallen samt en metersruta i samma 
sida av vallen. Rutorna grävdes i lager om 10 cm vil
ket också gav ytterligare information om fyndens 
läge i vallen och därmed dess ålder (muntlig uppgift 
E Baudou). NTB:s undersökning innebar också att 
fem kolprover från olika 10-cm lager i vallen analy
serats och att en pollenanalys utförts. 
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Fig. 3:9. Plan över hyddgrunden, 
Raä 101 Bellsås. Kokgropar och 
förmodad ingång har markerats. Profil 

Profil 

5m 0 

Sammanlagt har således 268 m2 undersökts av 
hyddgrunden med vallar. Alla ytor grävdes i meterru
tor efter ett koordinatnät över anläggningen i SÖ-NV 
riktning. 

Den osteologiska analysen utfördes av Johannes 
Lekipsaar och Jan Ekman (1923-1951 års gräv
ningar) samt Elisabeth Iregren (1969 års grävning) 

Beskrivning av anläggningen 
Mycket få anläggningar har beskrivits i rapporten 
(Hvarfner 1952) och tolkningen av golvytans storlek 
och djup baseras därför främst på profilritningarna. I 
profilerna genom golvplanet och vallarna syns tydligt 
vallens mäktighet och tydligast markerade är de kol-
blandade delarna av vallen. Runt hela det nedsänkta 
golvplanet består vallen av avfall; kol, ben, skärv
sten, stenavfall och redskap. Vallens uppdelning i 
rödjordslager och kollager bör sannolikt ses som en 
sekundär företeelse. Bottenlagrets gräns mellan kol-
sotlagret och det undre vitj ordslagret är däremot en 
relativt säker gräns mellan det naturliga markplanet 
och vallen. Det undre blekjordslagret representerar 

den ursprungliga markytan innan hyddan anlades och 
denna var synlig under vallen fläckvis över hela ytan. 

Mängden skärvsten har inte noterats vid under
sökningen och kan därför inte jämföras mellan de 
olika valldelarna. 

Avfallsvallen 
Den norra vallen var 0,8-1,0 m hög och 8 meter bred. 
Endast delar av den norra sidan undersöktes. Ett 
schakt, 4 x 0,5 m, undersöktes av Santesson 1923 
och i vallen som var 0,85 m hög fanns "en ofantlig 
massa kvartsbitar och skörbrända stenar och på något 
mindre än 82 cm djup lågo flera sena skrapor och en 
skifferkniv(?)". (Santesson (1926) i Hvarfner 1952). 

Ytterligare ett schakt grävdes 1952 och profilen 
visar att vallen även här var 0,8-1,0 m hög. Rikliga 
mängder ben och avslag påträffades. Slutligen gav 
NTB:s undersökning information om ålder och fynd
ens placering i det schakt som öppnades från golv
planets norra del och mot nordöst. Vid denna 
undersökning som omfattade 10 m^ hittades 25.000 
kvartsavslag, 197 skifferavslag, 207 skrapor av 
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strandhak 

Fig. 3:10. Profil (NV-SO) genom golvplan och avfallsvallar, Raa 101, Bellsås. Vallens djupare, sotbemängda och därmed 
betydligt mörkare delar har markerats. 

NO SV 

Profil 

strandhak 
Fig. 3:11. Profil (SV-NO) genom golvplan och avfallsvallar, RAä 101, Bellsås. 

kvarts och fem slipade spetsar eller fragment av spet
sar av skiffer (Baudou 1977:94-96). Fyndrikedomen 
i dessa rutor var ovanligt stor och endast ett fåtal 
rutor från 1952 års grävning hade lika stora mängder 
avslag och skrapor. 

Fyra kolprover som togs på nivåerna -20,-40,-50 
och -60 cm djup under torven gav dateringar mellan 
5745 - 5190 BP (St 3233-3236). Ett femte kolprov 
från 30 cm under kulturlagret, dvs avfallsvallen, gav 
värdet 7200 BP (St 3232) och representerar en tidi
gare bosättningsfas. Fördelningen av fynden i denna 
del av vallen visar att skifferredskapen och skifferav
slagen framför allt förekommer i lagren från -30 cm 
till och med -60 cm under torven, dvs i vallens mel
lersta parti. 

Den östra vallen undersöktes inte men av nivå
erna kan man anta att den har varit av samma mäktig
het. I den sydöstra delen togs också pollenprover 
som inkluderade ett 14C från 4800±100 (St 3255). 

Fyndrikast av de helt undersökta delarna var den 
västra och nordvästra sidan av vallen. Vallen var 7-9 
m bred och i den mäktigaste delen 1 m hög. De flesta 
rutor innehöll mellan 100-500 avslag och som mest 
fanns 2500 avslag i en ruta när alla lager sammanräk
nades. Här tillvaratogs också 416 skrapor och 22 
skifferspetsar jämnt spridda över hela den västra val
len. Även mängden ben var stor och störst var kon
centrationerna i vallens centrala del med mängder 
mellan 50-200 g per ruta. 

Vallen var lägst mot söder. Ingen yta kan dock 
tydligt påvisas som ingång till hyddan eftersom vall
ens lägsta tjocklek enligt profilerna var 0,6 m. Mäng
den avslag var förhållandevis låg men mängden 
brända ben hög på grund av fynd av obrända tänder 
och pannben av älg i enstaka rutor. Rutorna med 
stora benmängder ligger koncentrerade på ömse 
sidor om en tre meter bred "korridor" med mycket 

små mängder ben. Tyvärr motsvaras inte just denna 
öppning av samma fyndfattigdom vad gäller avsla
gen även om det totalt sett är betydligt fler rutor med 
få avslag. Ca 200 skrapor och 7 skifferspetsar hitta
des vilket är ungefär hälften av den fyndmängd som 
fanns i den västra delen av vallen. 

Golvplanet 
Av kryssprofilerna som skär genom hyddgolvets 
mittparti kan man se att golvytan var jämn och plan 
särskilt i SV-NO riktning. I NV-SO var ytan något 
mer rundad till formen. Golvplanet var nedgrävt 45-
75 cm i marken och 25-30 cm under torvskiktet i 
golvytan fanns ett hårt lager skenhälla. 

Golvplanets största yta har tolkats utifrån profi
lerna (fig 3:10-11). I den sydvästra lodräta nedgräv-
ningen är ett inhak fyllt med avfallsmaterial. Den 
nedgrävda lodräta kanten bör motsvara ett första 
byggnadsskede. Avfallsmaterialet fortsätter 3 meter 
in på golvytan och en relativt skarp lutning av kol-
och sotlagret kan motsvara ett senare skede, dvs en 
senare uppförd bostad i samma grund. På motsva
rande sida, mot NO, finns varken inhak eller nedrasat 
avfallslager. Däremot syns nedgrävningen tydligt lik
som en svag fördjupning i bottenlagret och en 
ansamling av kol och ben i den sluttande väggkanten. 

Mot NV och SO syns nedgrävningen som svagt 
sluttande kanter och möjliga väggsidor framträder 
främst i det sot- och kollager som finns markerat på 
profilen. Mot NV tar sotlagret tvärt slut men med en 
halvmeters lång tunga in mot golvplanet. Mot SO är 
sotlagrets markering ännu tydligare och har en helt 
lodrät avslutning av det 0,5 m tjocka avfallslagret. 
Den yta som golvplanet får när dessa begränsningar 
av golvytan markeras blir oval och relativt jämn, 10 
X 8 m , i riktning NV-SO. 

På golvytan fanns ett mörkfärgat kulturlager med 
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skärvsten, ben och kolbitar, främst från centrum och 
mot den sydvästra väggen. 

Enligt rapporten fanns i golvytans mitt, på 0,35 m 
djup, en 0,5 m stor rund "härd" fylld med skärvsten 
och kol/sot. Intill denna och på 15 cm djup fanns en 
större "härd" eller kokgrop, 1 m i diameter med 
"föga skadade stenar med kol emellan och ovan" 
(Hvarfner 1952, citat Santesson 1926). I rapporten 
från 1952 års grävning nämns att "på flera ställen 
fanns ojämna i regel diffusa men kraftiga anhop
ningar av sot, stundom i förening med bränd sand." 
Av ritningar och beskrivningar framgår det att ett 
nedgrävt område bestående av avfall koncentrerades 
till golvets centrum på en yta av 4 x 2 m. 5 rundade 
bottnar till kokgropar som är ca 25 cm djupa och som 
går in i varandra syns i den NV-SÖ:a långprofilen. I 
den korsande profilen syns en sammanhängande 
större nedgrävning fylld med kol och sannolikt 
skärvsten i samma område. Jag har tolkat profilerna 
och beskrivningarna av området i golvets mitt som 
en samling kokgropar, minst 5 st, men sannolikt fler. 
Mängden ben var också störst i anslutning till, och 
norr om dessa förmodade kokgropar vilket också 
tyder på att ytterligare kokgropar bör ha funnits intill. 

6 skifferspetsar och ett hundratal skrapor hittades 
i golvplanet. Fördelningen av fynd, främst skrapor 
och avslag visar en något större mängd i den sydväs
tra delen av golvet där avfallslagret från vallen fort
satte in över golvet. Avslagsmängden var relativt stor 
på hela golvytan. 50-100 avslag per ruta i västra, syd
västra och nordöstra delen samt 25-50 i den norra 
och nordvästra delen. Golvets södra del innehöll från 
0 till 20 avslag per ruta. Även mängden skrapor och 
brända ben hade ungefär samma fördelning. 

Fynd 

Fynden domineras av skrapor och de är med några få 
undantag angivna som kvarts i rapporten. Totala 
antalet skrapor i bottenplanet, i vallarna och på 
strandremsan utanför var ca 1300 st. 

30 pilspetsar av skiffer hittades och av dessa var 
80% av rödbrun skiffer och övriga var grå. Spetsarna 
var av olika typer; lancettformade utan markerad 
tånge, raka med tånge och ibland även med mothak. 
Bredsidan på spetsarna var plana eller ryggade. Fyra 
röda och en grå spets av bredare typ har sannolikt 
varit spjutspetsar. 

Övriga fynd var 6 rödbruna skifferknivar varav 4 
hade ändknopp på skaftet, 3 hängen av grå och grön 
skiffer, 4 flata sänkstenar med urtag för fästeteln, 3 
osäkra yxor, 2 brynen, 3 klubbor med skaftränna och 
slutligen 3 knackstenar med tydliga knackmärken. 

Vanligt i materialet var även små skifferplattor 
med sågrand utefter kanten samt skifferavslag. I rap
porten anges ofta fynd av förarbete till kvartsspets. 
De har inte beskrivits närmare och jag har därför inte 
kunnat avgöra om det säkert rör sig om spetsar. 

Bland den stora mängden avslag påträffades 
endast 8 st av flinta, varav 6 st låg i golvytan. 

Bosättning har förekommit på platsen även efter 
att hyddan övergivits. En härd i golvets södra del, 
kantsatt med runda stenar hör troligen till en senare 
period men också ett flertal skärvor av asbestkeramik 
direkt under torven i golvets mitt visar på en återan-
vändning av platsen. Vissa av de uppräknade fynden 
kan alltså härröra från senare perioder vilket inte 
klart framgår i rapporten då fyndens nivå inte har 
angivits. 

Benmaterialet 
Totalt har 9000 g brända och 23500 g obrända ben 
tillvaratagits på boplatsen. De obrända benen kon
centrerades till de djupare lagren i vallen. Samtliga 
identifierade fragment härstammade från älg. Av d e 
brända benen fanns enbart fragment från extremite-
terna och skuldra. I det obrända materialet fanns ben 
från hela älgkroppen. Benen visar tecken på att ha 
splittrats och huggits, troligen med avsikt att tillva
rata märg. Käkbenen och kranium visar också tecken 
på att ha brutits upp i syfte att ta tillvara hjärnan. 
Slutligen visar det obrända kraniematerialet att dju
ren dödats under vinter och tidig vår (Ekman & Ire-
gren 1984:74-78). 

Sammanfattning 
Trots att undersökningen gjordes under tidigt 50-tal 
och att mycket saknas av detaljer i beskrivningar och 
dokumentation kan mycket intressant information 
utläsas. 

Dateringarna från hyddgrunden visar att den nytt
jats i minst 450 år eller som mest 850 år om man räk
nar med maximal felmarginal av de erhållna C-
värdena. 

Vallarnas mäktighet och bredd syns tydligt i pro
filritningarna. Samtliga sidor runt om var kantade 
med avfall och vallen var mellan 0,8-1,0 m hög och 
5-8 m bred vilket bekräftar den långa bosättningspe
riod som dateringarna visar. Vallens södra del som 
vetter mot vattnet var lägre än de övriga trots att även 
denna bestod av stora mängder avfall. Om en ingång 
via väggen har funnits bör den ha legat här. 

I hyddgolvets mitt fanns spår av 8 möjliga kok
gropar, en del syns endast som avfallsfyllda rundade 
nedgrävningar i profilen, andra finns redovisade som 
härdar. Möjligen kan den en meter stora härd som låg 
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Fig. 3:12. Plan över hyddgrunden, 
Raä 102, Bellsås. Vägbank 
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relativt ytligt, nämnd i beskrivningen av golvplanet 
på föregående sida, vara av senare datum. En kon
centration av ben i angränsande rutor kan också vara 
tecken på fler kokgropar men det är heller inte ovan
ligt med stora benmängder intill kokgroparna. 
Största mängden avfall och fynd fanns i golvytans 
västra och sydvästra del som hade ett 20 cm tjockt 
kulturlager. Den nordöstra delen hade relativt stort 
antal avslag men saknade kulturlager. Fyndtommast 
var de norra och nordvästra delarna samt framför allt 
den södra och östra sidan. 

Väggarnas placering har tolkats utifrån profi
lerna. Med så lång bosättningsperiod är det dock tro
ligt att hyddans storlek och form ändrats genom åren. 
Tydligast markerad är enligt min tolkning den syd
västra väggsidan där ett snett inhak i marken vid ned-
grävningens gräns fyllts med avfall. Denna detalj är 
intressant då samma typ av inhak fanns i hyddgrun
den i Sandsjön (Sorsele Raä 277). Inhaket kan vara 
spår efter en snedställd påle eller stolpe som i detta 
fall skulle vara placerad i nederkanten av det ned
sänkta golvet. Avfallsmaterialet som överlagrar ned-
grävningen antyder också en möjlig väggsida från en 
senare period. Golvytan har utifrån mina tolkningar 
maximalt varit 10 x 8 m och därmed oval till formen. 
Dateringarna tyder på en kontinuerlig bosättning. 

Fynden var mycket rikliga med över 1000 skra
por och 30 skifferspetsar. De största mängderna 
fanns i den västra vallen samt i det norra schaktet. Av 
skiffermaterialet dominerade den röda skiffern, som 
utgjorde 80% av spetsarna. 

Endast älg konstaterades i benmaterialet. Benen 
hade splittrats för att nå märgen liksom kraniet för att 
komma åt hjärnan. Benmaterialet visar också att bop
latsen varit bebodd under vinter och sen vår. 

3.3.2. BELLSÅS, RAÄ 102 

På den västra av de två Bellsåsöarna i Hotingsjön 
påträffades 1954 en hyddgrund i vägskärningen efter 
en nybruten väg. Den 30 år tidigare påträffade hydd-
lämningen Raä 101 ligger på halvön öster om 102 
och avståndet mellan dem är 350 m. Bellsåsön är 
endast 150 m lång och 20-40 m bred och endast ett 
mycket smalt sund skiljer nu öarna. Ön har en öst
västlig sträckning och är brant på den norra sidan och 
långsluttande mot söder. Hyddgrunden ligger på en 
plan yta mitt på åsryggen. 

Storlek, form och belägenhet. 
Hyddgrunden var, inklusive vallar, 30 m lång (VNV-
OSO) och uppskattningsvis ca 15 m bred. Vägdrag-
ningen hade skurit av den yttersta norra delen av val
len. I centrum fanns en oregelbunden svacka ca 10 x 
4 m och mellan 0,5-1,0 m djup under den ursprung
liga markytan. Avståndet till stranden var både mot 
norr och söder endast 6-8 m vid normal vattenstånd 
efter regleringen när vattennivån höjts ca 3 m. 

Undersökningens omfattning 
Raä 102 undersöktes 1959 av Birgitta Hallgren-Hjol-
man för Riksantikvarieämbetet (Hallgren-Hjolman 
1959). Hela den norra sidan mot det skadade partiet 
undersöktes och större delen av golvplanet. Över de 
övriga vallsidorna runt golvet grävdes tre meterbreda 
schakt mot söder. Totalt 140 m2 undersöktes. Ett 
koordinatnät lades över hyddgrundens längdaxel i 
VNV-ÖSÖ riktning. För enkelhetens skull beskrivs 
ytorna som om koordinatnätet lagts i Ö-V. 

Nivåer för avslag och benfynd har inte angivits i 
rapporten. Skärvstensförekomst finns redovisat i pro
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Fig. 3:13. Profil genom golvplan och avfallsvallar, Raä 102, Bellsås. 

fil och plan, dock inte mängderna. Benmaterialet har 
analyserats av Elisabeth Iregren. 

Beskrivning av anläggningen 

Vallen 
Vallen, som bestod av avfall och skärvsten, var ca 
0,3-0,4 m tjock förutom i den västra sidan där den 
var 0,6 m hög. I väst var också den naturliga mark
ytans högsta parti. 

Hela anläggningens form var mycket otydlig dels 
på vägdragningen i den norra delen men också för att 
vallarna på alla sidor utom i väst var mycket låga och 
svåra att skilja ut från den naturliga marklutningen 
ner emot stranden. Vallens begränsning har inte hel
ler markerats på planritningarna. Inga äldre blek-
jordslager under avfallet finns med på ritningarna 
varför vallarnas höjd inte alltid korrekt har kunnat 
bedömas. 

Avslagsmängden liksom antalet skrapor var störst 
i den östra vallen men även den västra vallen hade 
stora mängder. Måttliga mängder, 50-100 avslag per 
ruta, fanns i norra och södra valldelen där endast ett 
fåtal rutor undersökts. Mängden brända ben förde
lade sig på liknande sätt men de största mängderna 
fanns i den västra vallen. 

Av fynduppgifter samt från profilritningar kan 
avfallsvallarnas bredd uppskattas till ca 7 m i väst, 8 
m i öst och 4 m mot söder. 

I den östra vallen syns i profilerna en svag för
sänkning från golvet och fyra meter mot öst. Skärv
sten saknades också i denna 5 dm breda försänkning 
och den kan därför tolkas som en ingång. Stora 
mängder avfall fanns norr om försänkningen och 
även det tyder på att ingången legat här. Den del av 
vallen som låg närmast golvytan har dock inte under
sökts. Även i den västra sidan fanns ett fyndfattigt 
område direkt syd om den mäktigaste valldelen men 
ingen försänkning syntes i vallen. 

Golvytan 
Golvytans begränsning var inte tydligt markerad på 
planritningen men den har i rapporten angetts vara en 
oval svacka med måtten 10x4 m. Två, möjligen tre 
profiler skär genom golvplanet. Tydligast syns grän
sen för det nedgrävda golvplanet i den västra sidan 

intill vallens högsta parti. Gränsen för orörd sand 
sluttade svagt ner emot det plana golvet. Ovanpå 
fanns ett kraftigt avfallslager, 0,5 m tjockt, som slu
tade tvärt exakt vid golvytans början. Direkt på den 
plana ytans början fanns en svag fördjupning, ca 1 
meter bred och 0,1 m djupare än den övriga golvytan. 
Golvytan var helt plan 8 m mot öst och den bestod av 
ett "0,2-0,4 m tjockt biandlager med blekjord, rost
jord och kol". Skärvsten saknades helt på golvytan 
enligt uppgifterna i rapporten. 

I östra sidan, där skärvstenlagret återkom fanns 
en grop/nedgrävning, ca en meter i diameter och 
fylld med sand. Gropen låg 20 cm under markytan 
och var 0,75 m djup. Formen var svagt rundad och 
både över och under gropen var skärvsten och kol. 
Då gropens övre del låg högre än det ursprungliga 
sandlagret i marken måste den medvetet fyllts igen 
med sand. I samma rutor som omfattar sandgropen 
fanns över 300 avslag, en knacksten, ett spetsfrag
ment och 14 skrapor. 

Direkt öst om den sandfyllda gropen var det 
ursprungliga sandlagret ca 30 cm högre än på golv
ytan varför jag tolkar detta som gräns för golvets 
nedgrävning, antingen med gropen belägen utanför 
eller inne i hyddan. 

Ytterligare en grop av samma storlek men fylld 
med skärvsten och brunjord låg två meter längre öst
erut i och under vallen. 

Väggens placering i norr har jag bedömt ligga där 
en 0,4 m mäktig skärvstenspackning tvärt avbryts av 
golvytans helt tomma yta. 

I söder syns väggen som en skarp nedgrävning i 
sandlagret. Nedgrävningen var 0,5 m djup ner till 
golytans understa lager. Här fortsatte ett skärvstens-
lager uppifrån vallen också ner över golvytan. 

Av de väggsidor som profilerna antyder skulle 
golvytans storlek vara 8-9 m lång och 4,5 m bred, 
dvs något mindre än vad som angivits i rapporten. 

Enligt rapporten har inga anläggningar noterats i 
golvytan och skärvsten saknas i de centrala delarna. I 
den N-S-profil som skär golvets mittparti har dock 
brända ben påträffats ner till ca 40 cm under golvets 
yta och kol har påträffats här och var. Av dessa två 
uppgifter anser jag det inte osannolikt att kokgropar 
kan ha funnits i golvplanet men att dessa inte har 
kunnat avgränsas. 
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Av 28 undersökta meterrutor som med säkerhet 
hör till golvet har 60% färre än 20 avslag och resten 
har fler, därav två rutor med koncentrationer på 80-
90 avslag. De större mängderna fanns alltid nära väg
gen och kan alltså delvis höra till nedrasat material. 
Mycket små benmängder fanns i golvytan med 
undantag av NV och NÖ hörnet. En skifferkniv och 
en sänkesten påträffades i golvet. 

Fynd 
227 skrapor tillvaratogs samt ett stort antal bearbe
tade avslag. Avslagen var ca 7600 st. Samtliga har 
benämnts kvartsit utom ett tiotal av rosenkvarts och 5 
st av grå flinta. I rapporten finns en anmärkning om 
att både kvarts och kvartsit har upptagits som kvart
sit. Enligt Baudou är nästan 100% kvarts (1977:99) 
liksom i den närbelägna hyddlämningen Raä 101. 
Skraporna koncentrerades till tre områden i vallen, 
väst, nordväst och öst om golvytan. 

Övriga fynd var en böjd skifferkniv, fragment av 
två skifferspetsar, en sänkesten samt två knackstenar. 
Skifferföremålen var alla av röd eller röd-grön ban
dad skiffer. 

Benmaterial 
Totalt fanns 1500 g brända ben. Ben från älg domine
rade och dessa var enbart från extremiteter. Övriga 
identifierade arter var bäver, mård, gädda och sång
svan. Fynd av sångsvan indikerar sommar men det 
kan inte uteslutas att sådana fynd indikerar kontakt 
med den norska kusten där sångsvan övervintrar 
(Ekman & Iregren 1984:75-77). 

Sammanfattning 
Hyddgrundens norra vall var skadad av vägdragning. 
Övriga vallar samt hela golvytan undersöktes. Golv
ytan var oval till formen, 8-9 m lång (VNV-ÖSÖ) 
och 4,5 m bred. Golvets västra del var nedgrävd ca 1 
m i marken och den östra endast 0.3 m. Ingången låg 
troligen i den östra kortsidan där ett smalUägre parti 
i vallen saknade skärvsten. Norr om ingången var 
vallen 0,5 m hög och innehöll de största mängderna 
avslag och skrapor. Även väster om golvet var en 
hög vall med stora mängder avfall, i synnerhet fanns 
här rikligt med brända ben. Det kan inte uteslutas att 
en ingång funnits även i den västra sidan. 

Inga kokgropar har noterats i golvytan och 
mycket sparsamt med benmaterial och skärvsten 
fanns innanför väggsidorna. De största mängderna 
ben och avslag låg invid väggarna, främst i NV och 
NÖ. En meterstor grop innehållande sand låg vid 
ingången och i eller intill fanns stora mängder fynd 
och avslag. 

Fynden fördelar sig till de mäktiga delarna av 
vallen, dvs i V och NV samt Ö men också till en kon
centration i det låga yttersta partiet av den östra val
len, ca 8-10 m öst om själva hyddan. Fyndens antal 
var få om man jämför med den närbelägna hyddgrun-
den Raä 101. Den undersökta ytan var där dubbelt så 
stor i men t ex skrapornas antal var fyra gånger större 
och spetsarnas antal var 30 jämfört med de 2 som hit
tades i Raä 102. Orsaken kan vara en skillnad i 
användningstid. 

Fyndtyper och fördelning var dock mycket likar
tade för de två hyddgrunderna på B elisås. Båda hade 
över 90% skrapor i fyndmaterialet och det helt domi
nerande råmaterialet var kvarts. Övriga typer var 
skifferspetsar och knivar samt sänken och knackste
nar. Även ett fåtal skrapor av grå flinta hittades. 

Inga analyserade kolprover finns. Benen har iden
tifierats och förutom de vanligaste djurarterna älg 
och bäver fanns också mård, gädda och sångsvan. 

3.3.3. LÅNGÖN, RAÄ 163 

På Starrholmen, väster om Långöns södra spets i 
Tåsjöns nordligaste parti, ligger en halvt borterode-
rad skärvstens vall. Boplatsen påträffades 1952 och 
undersöktes påföljande år av Harald Hvarfner (Hvar-
fner 1953). 

Boplatsen ligger på holmens västra strand och är 
exponerad mot NV. O vanför det 1,5 m höga haket 
fanns ett tjockt kulturlager och på strandpartiet fanns 
skärvsten och fynd över en 90 m lång sträcka. 
Enligt rapporten undersöktes hela boplatsen, totalt 
214 m2. 

På boplatsens centrala del var stora mängder 
skärvsten nedanför haket och på platån ovanför 
kunde en halv ringformad anläggning skönjas. Den 
norra vallen bestod av ett lager skärvsten som var 1,2 
m tjockt. Anläggningens storlek har inte angetts i 
rapporten och ingen profil genom golvplanet förelig
ger. Efter undersökningen återställdes lokalen och 
den vallformade anläggning som registrerades på 
lokalen vid inventeringen 1971 kan vara en rekon
struktion av den tidigare undersökta hyddgrunden. 
Yttermåtten anges på inventeringsblanketten vara 15 
m i diameter. Inget innermått har angivits men om 
vallarnas angivna bredd räknas bort skulle golvytan 
vara 10 m bred vilket sannolikt inte är rimligt. 

Fynden från undersökningen bestod av 72 skra
por av kvarts och kvartsit samt 2 av flinta. Dessutom 
fanns 4 pilspetsar och ett förarbete av röd skiffer 
samt en klubba. Benmaterialet bestod enbart av 
brända ben och samtliga var från älg (Ekman & Ire
gren 1984:74). 
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Fig. 3:14. Lesjön, Bodum sn. Hyddgrunden Raä 26 ligger 
på sjöns SÖ strand och på den norra stranden ligger en 
möjlig hyddgrund på boplats Raä 16. 

3.4. LESJÖN, BODUM SN, JÄMTLAND 

3.4.1. RAÄ 26 

På en större udde vid Lesjöns (226,3 möh) sydöstra 
strand ligger en ensam hyddgrund, Raä 26. Lesjön är, 
via Rörströmsälven, förbunden med Sundsjön i nor r, 
där en ensam hyddgrund har registrerats. I söder är 
Lesjön förbunden med Bodumsjön via Tannån. Vid 
Tannån ligger också Borgforsens kraftverk vars upp
förande föranledde undersökningarna. Ca 15 km 
nord-nordväst om Lesjön ligger Hotingsjön som 
även den har vattenförbindelse med Bodumsjön. 
Runt Lesjön som endast är ca 5 km lång finns 24 
boplatser varav flera undersöktes vid samma tillfälle. 
Även längs Bodumsjöns stränder finns ett flertal bop
latser. Fångstgropssystem finns dels vid Lesjöns 
nordvästra spets och dels vid sydöstra sidan ca 2 km 
från hyddgrunden. 

Raä 26 (tidigare nr S 104) upptäcktes av en 
ortsbo och registrerades av O.B. Santesson 1926. 
Fyra år tidigare hade han registrerat en annan 
boplats, Raä 16 (S 101), som också har undersökts 
och som jag även har beskrivit p.g.a. de rikliga fynd 
som gjordes här. 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddlämningens yttermått, dvs inklusive vallar, var 
20 X 10 m (N-S) och den ovala golvytan innanför 
vallen var 7,5 x c a 5 m. I väst, mot sjösidan, fanns 
ingen vall. Golvplanet gick här ända fram till ett 2,5 
m högt strandhak som bildats genom stark erosion 
och den exakta golvstorleken är därför svår att 
bedöma. Av profilritningen framgår tydligt att stora 
torvflak rasat ner när sanden under torven har spolats 
bort. Hela väggsidan och kanske delar av golvytan 
har därmed också försvunnit. 

Hyddgrunden är belägen på nordvästra änden av 
en långsmal och ca 4 m hög åssträckning i sydöst-
nordvästlig riktning. Stranden var här kraftigt erode-
rad och övergick norrut i en liten vik med långgrund 
sandstrand och norr därom i en spetsig udde. Platsen 
är bevuxen med tallskog och innanför viken även 
björk. 

Undersökningens omfattning 
Totalt undersöktes en 470 m2 stor yta över hyddläm-
ningen och ytorna runt om. Runt den lilla viken 
ansågs det inte nödvändigt att gräva då boplatsytan 
här var bortspolad. Skörbränd sten fanns dock rikligt 
längs hela strandsträckan. Nedanför den spetsiga 
udden norr om sandstranden hade keramik tidigare 
insamlats men inga fynd fanns på själva udden. 

Längs hela åsryggen, ca 80 m lång, där hydd
grunden låg, fanns skärvsten och enstaka fynd direkt 
under torven. 

1928 gjorde Santesson en smärre provundersök
ning men hittade ingenting förutom 125 lösfynd på 
stranden. De var av samma typ som de fynd som den 
senare utförda undersökningen gav, förutom ett bot
tenfragment av ett tälj stenskärl. 

Anläggningen grävdes i meterrutor efter ett koor-
dinatnär i N-S riktning. Exakta lägen och nivåuppgif
ter har angivits för alla fynd. För avslag och 
benmaterial har djup under markytan noterats för 
varje ruta. Skärvstenens omfattning har angivits i 
mängderna: ringa, medelmåttig, stor och mycket stor. 

Undersökningen genomfördes 1963 under led
ning av Elisabeth Allard (Allard 1964 a). Analys av 
djurbensmaterialet har utförts av Hans Sellstedt. 

Beskrivning av anläggningen 

Avfallsvallen 
De största avfallsmängderna fanns i vallens södra 
och främst sydöstra parti där skärvstenen bildade ett 
kompakt lager. Vallen var här 6-7 m bred och ca 0,5 
m hög. I den sydvästra delen var vallen 0,2-0,3 m 
hög och fortsättningen mot väst, dvs mot den bort -
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Fig. 3:15. Hyddgrunden, Lesjön, Raä 26, före undersökningen. Foto E Allard. ATA. 

eroderade delen, antyder att skärvsten och annat 
avfall funnits även runt hyddgolvets västra sida. Den 
norra sidan av vallen var 6 m bred men avfallslagret 
var endast 0,3 m högt. 

I den östra delen av vallen antyds en ingång. 
Fynd och benmaterial saknas helt längs ett meterbrett 
stråk från golvet och rakt österut och "vallen", som 
här endast bestod av små mängder skärvsten, var 
bara två meter bred. På ömse sidor om den förmo
dade ingången var betydligt större mängder av både 
skärvsten och avfall. Tyvärr var just schaktet över 
"ingången" det första som grävdes och avsaknaden 
av benfynd anges i rapporten vara beroende av "helt 
oövad arbetskraft". Kanske beror även avsaknaden 
av fynd och färre avslag på denna felkälla men den 
kraftiga vallen direkt söder om de fyndtomma 
rutorna tyder ändå på att ingången kan ha legat här. 
Vallens höjd har inte angetts på "ingångs"ytan efter
som inga fynd påträffades och följaktligen angavs 
inga nivåer. 

Skärvstensmängden är "stor" i vallens alla delar 
utom i öst, vid ingången, samt i vallens nordvästra 
del. Andelen redskap, avslag och ben är klart störst i 
den södra-sydöstra vallen liksom även skärvstens
mängden som endast i sydöst har graderats "mycket 
stor". 

Den äldre markytans blekjordslager syntes tydli
gast under vallens sydvästra del där en större sam
manhängande blekj ordsyta fanns. I övrigt fanns 
fläckvis spår av gamla markytan på ytterkanterna av 
vallen och under den kraftiga södra vallen där större 
jordfasta stenblock, som varit väl synliga över den 
gamla markytan, övertäckts av avfall. Möjligen kan 
den större ytan med välbevarat blekj ordslager även 
indikera att jordmassor från det nedgrävda golvpla
net placerats här. 

Kol förekom i mindre mängd genom hela den 
södra vallen och skärvstenslagret var mörkfärgat 
främst i fördjupningar under vallen som antingen kan 
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Fig. 3:16. Plan över hyddgrunden, Raä 26, Lesjön. 

vara kokgropar från tiden före hyddans uppförande 
eller endast ojämnheter i markytan. 

Ett 4 m2 stort kraftigt kollager påträffades i södra 
vallen ca en meter från hyddgolvets väggparti. Kol
lagret låg i vallens understa del ner till den gamla 
markytan. Prov från kolet gav dateringarna 
6345+180 och 5285±130 BP (St 1651, 1650) och det 
äldre provet var enligt markering på ritningen insam
lat från ett lager i själva vallen och inte från en för
djupning under vallen. Under kollagret fanns även en 
kokgrop grävd i den äldre markytan. 

En meter sydöst om golvplanet fanns i vallen ett 
kollager, 5-10 cm tjockt och ca 2 x 0 ,5 m stort som 
låg 30 cm ner i avfallsvallen. Kolet daterades till 
2830170 och 2785175 BP (St 1652,1653). Kollagret 
låg under ett skärvstenslager och det överlagrades i 
ena sidan av ett lager rödbränd sand. Under kollagret 
och utan samband med detta fanns två gropar med 
skärvsten nedgrävda i den äldre markytan. Vallen är i 
denna del svårtolkad och lagren störs även av en tro
lig rotvälta strax söder om kollagret. Ett kraftigt 
brunfärgat kulturlager över en yta av 3x2 m fanns 
också i denna del. 

På vallens krön, direkt under torven och direkt 
norr om ingången fanns en härd daterad till 2245±85 
BP (St 1647). 

Ingen del av vallen var helt fyndtom men ett fler
tal fynd hör till perioder senare än den som jag före

slagit för hyddgrunderna, bl.a fanns stora mängder 
asbestkeramik och ett flertal slagna kvartsitspetsar. 

Mängden brända ben var allra störst i den sydös
tra vallen där mängderna oftast var 100-250 g per 
ruta. I övriga delar av vallen översteg vikten aldrig 
100 g. 

Golvytan 
En tydlig gräns för nedgrävningen av golvet syns i 
profilen i den södra väggen. Det sterila grågula grus
lagret har här en tvärt sluttande kant som ligger en 
knapp meter ifrån vallens kraftiga lager med synlig 
äldre markyta. Här kan man därför också beräkna 
nedgrävningens djup som i denna del är 0,5 m. 

I den norra sidan syns inte samma skarpa avbrott 
i gruslagret men väggens sannolika placering kan 
ändå bedömas utifrån gruslagrets nivå och vallens 
början som markeras tydligt i markprofilen. 

I N-S-profilen genom hyddgrundens mittparti ger 
gruslagrets gränser en klar bild av hur golvet grävts 
ner vid anläggandet av hyddan. Lagrets högsta nivåer 
samstämmer över hela ytan och visar ett plant golv i 
den södra och mittersta delen. I norra delen hade gol
vet grävts ca 25 cm djupare över en två meter bred 
yta, också den med plan botten. I södra delen fanns 
också nedgrävningar men de hör sannolikt samman 
med kokgropar då åtminstone en av fördjupningarna 
har en tydlig bottenprofil med kol markerat i gropen. 
Kokgropen var 0,5 m i diameter och ca 20 cm djup. 
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Fig. 3:17. Profil genom golv och avfallsvallar i hyddgrund Raä 26, Lesjön. 

Inga övriga indikationer finns på att fler kokgropar 
skulle legat här. Anläggningar i golvytan nämns hel
ler inte i rapporten. Ovanpå det nedgrävda golvet har 
med tiden ett kraftigt kulturlager bildats. 

Mängden skärvsten var störst i sydöstra och södra 
delen av golvet vilket delvis kan tyda på att kokgro
par har legat här men sannolikt har en del av skärv
stenen rasat ner från vallen som är mäktigast i dessa 
partier. Den största koncentrationen brända ben å ter
fanns intill den sydöstra väggen men endast enstaka 
ben (5-10g) låg i den södra, centrala och östra delen. 
Mängder upp till 25 g fanns i golvets norra del. 
Avslagen, som dominerades av kvartsit hade exakt 
samma fördelning som benmaterialet. Fynden var 
relativt få på golvplanet med undantag för en kon
centration av keramik i det sydöstra hörnet. 11 kvart-
sitskrapor och 10 flintskrapor låg spridda i rutorna 
närmast väggarna och fyra spetsar av skiffer låg 
närmre golvets mitt. I sydöstra hörnet fanns på 
samma nivå som det ursprungliga golvplanet ett tunt 
kollager ovanpå bränd sand intill väggen och ca en 
meter söder om ingången. Lagret daterades med ett 
kolprov till 3735±100 BP (St 1649) vilket innebär 
slutfasen av hyddornas användningstid eller något 
senare. 

Ytan utanför hyddanläggningen 
Ett flertal anläggningar fanns sydöst om hyddgrun-
den ca 5-10 m utanför vallen där även stora mängder 
ben och avslag låg. Närmast vallen låg en ben- och 
kolgrop daterad till 5440±115 BP (St# 1655) och 
ytterligare en bit bort en skärvstenskoncentration 
2395±80 BP (St 1654) och slutligen en härd av 
samma typ och samtida med den härd som låg på 
vallens krön 2320±65 BP (St 1615). På den här delen 
av boplatsen fanns också rikligt med avslag, ben och 
ett stort antal fynd av skrapor, kvartsitspetsar, kera
mik, benplattor och grönstensföremål. Även en köl
skrapa och en ristad skifferspets låg i den här delen. 

Fynd 
På boplatsen påträffades 623 fynd av vilka 106 fynd
nummer består av asbestkeramik, sammanlagt 681 
skärvor, samt 8 asbestbitar.Till detta kan också föras 
de lösfynd som tidigare insamlats av Santesson bl a 

150 keramikskärvor och 85 skrapor och 30 spetsar av 
olika typer. 

343 av de återstående 517 fynd som framkom vid 
grävningen var skrapor. De flesta var av kvartsit och 
kvarts och men även 30 st flintskrapor hittades. 26 
spetsar av skiffer och 14 av kvartsit tillvaratogs samt 
två av flinta. Dessutom fanns en dolk av skiffer, två 
skifferhängen, två klubbor med skaftränna, 11 mejs
lar och yxor av grönsten samt ett bryne i sandsten 
format som ett björnhuvud. 

I golvet och vallarna runt om fanns drygt 4000 
avslag. Kvartsit/kvarts var vanligast följt av rödskif-
fer, flinta och grönsten. De största mängderna fanns i 
den södra och sydöstra vallen. I övrigt fördelade sig 
avslagen liksom skraporna jämnt över boplatsen för
utom vallarnas ytterområden och det relativt fyndfat
tiga området mellan vallen och den fyndrika 
boplatsytan i sydost. Bland avslagen fanns även ett 
60-tal spån och mikrospån samt 5 mikrospånkärnor. 
Fördelningen av skiffer och flinta var också jämn 
över hyddans vallar. 

En del mycket speciella fynd som hör samman 
med hyddgrunden var t ex två skifferspetsar och en 
skifferbit med ristade figurer. En grå spets hade 8 fäs-
tehak inskurna i basdelens långsidor och en ristad 
människofigur med triangulärt huvud. Ett kryss var 
ristat på bålen och spetsens andra sida hade två inris
tade kryss. En rödskifferspets hade en ristad männis
kofigur samt en zig-zag linje. Slutligen fanns ett 
rödskifferfragment med ristad zig-zag linje. Samtliga 
ristade föremål låg i vallen på 20-30 cm djup. 

Det björnhuvudformade bry net som endast är 8 
cm stort är också ett ovanligt fynd och det påträffa
des utanför den nordöstra vallen, 0,5 m ner i marken i 
finsand. Brynets ålder kan inte bestämmas av fynd
läge eller typ och sannolikt har det grävts ned medve
tet då inga andra fynd fanns här. Ett 
björnhuvudförsett T-format skifferföremål har även 
hittats i Arnäs sn i Ångermanland, (Hallström 1942) 
men de är i övrigt mycket ovanliga. 

En mycket stor del av fynden hör till perioder 
efter hyddans användningstid. Till denna grupp hör 
keramiken. På boplatsen fanns två tydliga koncentra
tioner av asbestkeramik; dels den nordvästra delen av 
hyddgrunden och dels området utanför i sydöst. 
Keramiken hör inte till den period som hyddorna 
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Fig. 3:18. Ristade skifferspetsar 
från hyddgrund Raä 26, Lesjön. 
Foto L. Bergström. ATA. 

begränsas till utan kan istället kopplas samman med 
de härdar som daterats till ca 2300 BP och som dess
utom ligger intill keramikkoncentrationerna. Även 
kvartsitspetsarna koncentrerades till sydöst och nord
väst. 

En mycket ovanlig kategori fynd är det 40-tal 
benbitar med inskurna hack längs sidorna som låg i 
den yttersta delen av sydöstra vallen samt fortsatt 
mot sydöst. De har i rapporten tolkats som metkro
kar. Benbitarna var 7-22 mm långa och i medeltal 7 
mm breda. Dessutom hittades tre rörformiga benpär
lor. 

Märkligt nog sammanfaller inga keramikfynd 
med benföremålen som låg samlade mitt emellan 
keramikkoncentrationerna. Även merparten av grön-
stensmejslar och yxor har en begränsning till samma 
område som benföremålen. Av de 11 grönstensred-
skapen var två av typen med trekantig genomskär
ning som sannolikt dateras till ca 2000-1500 f Kr 
(Baudou 1977:54). En rätyxa, en tväryxa och en yxa 
med hålegg fanns även liksom flera mejslar. 

I andra undersökta hyddgrunder har ofta enstaka, 
små mejslar och yxor påträffats i lager som tveklöst 
hör samman med hyddan och en del av de här funna 
redskapen kan eventuellt också kopplas till hyddan. 
Fyndens läge i förhållande till hyddgrunden gör dock 
att de flesta säkerligen bör föras till senare perioder. 

Benmaterialet 
Av det totala antalet identifierade ben (154 st) var 
51% älg, 42% bäver, 3% björn, 1% fisk och 1% 

fågel. Av älgbenen hör samtliga till de nedre extremi-
teterna samt tänder medan bäverben finns från kranie 
ner till tåben. De tre björnbenen är alla styckade 
tåben och dessa låg utanför vallen. Av fiskbenen samt 
fågelbenet låg samtliga utom ben av braxen i vallens 
olika delar. 

Totalt fanns 12,5 kg ben. Majoriteten av benmate
rialet var bränt förutom enstaka obrända ben som 
påträffades under den sydvästra vallen. 

Sammanfattning 
Hyddan har anlagts på en mindre grusås med skydd 
från norr av en utskjutande udde. P.g.a. kraftig ero
sion har hyddgrundens västra valldel försvunnit och 
dess ursprungliga läge i förhållande till stranden är 
svår att bedöma. 

Golvytan var oval, 7,5 m lång (N-S) och 5 m 
bred. Vallarna var bredast i norr, syd och sydöst. Den 
södra och sydöstra valldelen var den mäktigaste med 
en tjocklek av 0,5 m, och den innehöll de största 
mängderna avfall i form av skärvsten, brända ben 
och stenmaterial. Ingången har troligtvis legat mot 
öst där vallen var smal intill den utskjutande sydöstra 
valldelen. Skärvstensmängden var också mindre i 
ingångspartiet liksom mängden fynd och ben. 

Golvdjupet var 0,5 m och i golvet registrerades 
inga anläggningar. I profilen syns dock en grop i 
golvytans södra del som till form och storlek kan tol
kas som en kokgrop. 

Över 4000 avslag fanns i avfallsvallarna och mer
parten var av kvartsit. Övriga fynd i vallarna och 
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golvytan var skrapor av kvartsit, kvarts och flinta 
samt spetsar av röd och grå skiffer som i ett par fall 
hade ristade människofigurer och zig-zagmönster. 

På en halv meters djup direkt utanför den nordös
tra vallen fanns ett trasigt bryne prytt med ett skulp
terat björnhuvud. 

På boplatsen fanns även rikligt med fynd från 
senare perioder vilket bekräftas av dateringar från två 
härdar (300-tal f Kr) samt kollager i SÖ-vallen (900-
tal f Kr). Till de sena fynden hör asbestkeramik, 
kvartsitspetsar och troligen även de små benplattorna 
med skåror som koncentrerades till det sydöstra 
området. Även de flesta av grönstensyxorna och 
mejslarna torde kunna föras till en senare period än 
hyddgrundernas användningstid. 

Av b enmaterialet var älg och bäver dominerande 
arter och de förekom i vallen liksom det fåtal fiskben 
som hittades. Tre tåben av björn låg utanför vallarnas 
begränsning liksom ett ben av braxen. 

3.5. TJIKKITRÄSK, STENSELE SN, VÄS
TERBOTTEN 

Vid Stora Tjikkiträsk (264 möh) ligger två skärv-
stensvallar eller hyddgrunder som båda undersöktes 
inför de dämningar som förestod i och med byggan
det av Rusfors kraftverk. Båda undersöktes 1961 av 
Riksantikvarieämbetet. 

Förutom de två undersökta hyddlämningarna Raä 
17 och 18 har ytterligare två påträffats vid Väster
bottens museums inventeringar i området. En är 
belägen mitt emot Raä 17 på andra sidan viken (VM 
Dnr 375/85:23) och den andra (VM Dnr 375/85:65) 
ligger ca 3,5 km norrut vid Stora Bastuträsket som 
via Gunnarbäcken är förbunden med St Tjikkiträsk. 4 
km sydväst därom finns en möjlig hyddgrund vid 
Gottjakselet, Raä 42 (fig 3:19). 

Ett fångstgropsystem (Raä 59) ligger strax söder 
om Stora Tjikkiträsk. Ett stort antal boplatser har 
också påträffats vid Åskilje, där Umeälven och Juk-
tån rinner samman. Åskilje ligger drygt 10 km ned
ströms Tjikkiträsk. 

3.5.1. RAÄ 17 

Hyddgrunden, i r apporten från 1961 benämnd 1036, 
ligger på spetsen av en udde i sjöns sydvästra del. 
Direkt SV om udden bildar sjön en grund vik där 
Tjikkibäcken mynnar och förbinder Stora och Lilla 
Tjikkiträsk. Längre in i viken på uddens västra sida 
ligger den andra undersökta hyddgrunden (Raä 18). 

N 

85:65 

85:23 

1 km 

Fig. 3:19. Vid Stora Tjikkiträsk ligger hyddgrunderna Raä 
17 och 18 samt 85:23. Längre norrut ligger Stora Bastu
träsket vid Juktån med en hyddgrund och söder därom 
Gottjakselet vid Umeälven där en möjlig hyddgrund har 
registrerats, Stensele sn, Västerbotten. 

Storlek form och belägenhet 

Hyddlämningen var, inklusive vall, 20 x 14 m stor. 
Vallen var tydligast markerad in emot bergssidan i 
söder trots att den var lägre än vallen mot sjösidan. 
Avfalls vallens höjd varierade mellan 0,3 och 0,8 m 
och den var 5 - 8 meter bred. Golvplanet var i sitt 
djupaste parti endast 3,5 m brett (NNO-SSV) och 
längden var 7 m. Formen ter sig därmed mycket 
långsmal. Det framgår inte av planritningen om golv
ytan har haft en rektangulär form eftersom gropens 
begränsning markerats vid vallarnas högsta parti och 
inte nere vid golvytan. Golvplanet var nedgrävt 1 m 
under markplanet i det djupaste partiet mot söder och 
ca 0,5 m i norra sidan. 

Hyddgrunden ligger på en liten, sluttande terass 
på uddens spets, exponerad mot norr och endast ett 
fåtal meter från den höga strandbrinken. Udden 
består av ett litet berg bevuxet med tallskog. 
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Fig. 3:20. Hyddgrunden Raä 
17 vid Stora Tjikkiträskets väs
tra strand. Foto B. Allard. ATA. 

Undersökningens omfattning 
Hela hyddanläggningen undersöktes samt en väl till
tagen yta utanför vallarna. Totalt har därmed 425 m^ 
undersökts. Anläggningen grävdes i meterrutor efter 
ett koordinatnät i NNÖ-SSV riktning. De flesta fynd 
har uppgift om djup under markytan, i övrigt finns 
inte uppgift om materialets djupläge. För skärvstenen 
har angivits fyra mängdenheter från kraftigt, dvs 
kompakt skärvstenslager, och till enstaka, dvs mindre 
än 15 stenar per ruta. 

Undersökningen utfördes år 1961 av Elisabeth 
Allard och Christian Meschke (Meschke 1961). Det 
osteologiska materialet har analyserats av Hans Sell
stedt och Nils-Gustav Gejvall (Sellstedt & Gejvall 
1967). 

Beskrivning av anläggningen 

Avfallsvallen 
Hela den östra vallen och delar av den norra, var 
uppbyggd av stora mängder skärvsten. Övriga delar 
hade måttliga till små mängder skärvsten. Vallarnas 
mäktighet kan inte i alla sidor utläsas av rapporten 
men områden med "kraftigt" skärvstenslager anges 
vara mellan 40-50 cm tjocka, vilket därmed skulle 
gälla sidorna mot vattnet. De största mängderna 
avslag, brända ben och skrapor fanns också i vallde

larna mot norr och mot öst. Mot nordost fanns ett 
lägre parti i vallen som hade jämförelsevis låga fynd
tal. På ömse sidor om detta parti fanns de största kon
centrationerna av brända ben liksom hög frekvens av 
skrapor. Sammantaget tyder detta på att ingången till 
hyddan funnits här och att avfall inifrån hyddan dum
pats direkt utanför. I norra vallen, invid ingången, 
fanns också ett större sammanhängande kollager med 
ett undre blekjordsskikt. 

I vallens västra del insamlades kol för datering. 
Kolet överlagrade ett undre blekj ordslager och gav 
dateringarna 5300±80 samt 4445±110 BP (Meschke 
1967:51). 

Golvytan 
Golvytans form går inte att säkert bedöma. Endast 
vallarnas krön har markerats och enbart en profil 
genom golvets kortsida (NNÖ-SSV) har ritats. Grän
sen för nedgrävningen är i profilen svagt markerad 
som ett jämnt sluttande skärvstenslager som vid 
golvytans djupaste del övergår i en relativt plan yta. 
Gränsen för rostjorden har en skarpare markerad 
gräns med nästan lodräta skärningar ned mot golv
planet, men rostjorden är en sekundär bildning som 
inte kan sägas direkt höra ihop med den ursprungliga 
konstruktionen. Den djupaste nedgrävningen var 
endast tre meter bred vilket är i minsta laget för hyd



39 

_ S klubba 
5 m . 

11 ^ djurhuvud 

Fig. 3:21. Plan över hyddgrund Raä 17 vid Tjikkiträsket. 

dans golv. Troligt är att golvytan senare utökats med 
ca 1,5 m vilket syns i profilen i den nivå där också ett 
meterlångt kolskikt fanns i golvets mitt. Det överens
stämmer också med den längsgående profil som går 
genom norra och östra vallen och tangerar väggen. 
Här syns ett lägre parti som är plant och ca 7 m långt 
och som skulle kunna motsvara den norra långväg
gen. Golvytan skulle därmed vara ca 7 x 4 ,5 m stor 
och i norra delen endast en decimeter djup under 
markytan. 

Stora områden med skenhälla försämrade möjlig
heterna att upptäcka anläggningar som funnits i golv
planet. I den nordöstra delen och tangerande vad jag 
tolkat som ingångsyta fanns två skärvstenskoncentra-
tioner med kol och brända ben samt en anläggning 
med ett tiotal knytnävsstora stenar i dubbla lager 
blandat med sot och kol. Ytorna runt om anges vara 
stenfattiga. 

I profilen genom hyddans kortsida syns ett kol
skikt samt en fördjupning som kan vara bottendelen 
av en kokgrop i golvets mitt. Ytterligare tre halvme
terstora kolkoncentrationer fanns i samma område 
enligt rapporten och sannolikt har därför minst fyra 
kokgropar funnits i golvets centrala del. En av dem 
innehöll ett dubbelt stenskikt. I den centrala delen 
fanns också stora mängder avslag. Mer än en femte

del av det totala antalet avslag, dvs närmre 1000 
avslag, påträffades totalt på golvytan. 

Relativt fyndtomma ytor fanns i västra, sydöstra 
och norra delarna av golvplanet närmast väggen. 

Ytan utanför hyddanläggningen 
Direkt V om avfallsvallen låg fem små kokgropar 
och intill dem fanns även en koncentration av skra
por och avslag. En av kokgroparna daterades till 
6398±90 BP (Meschke 1967:51). 

3 meter SV om vallen fanns en större "kokgrop" 
med ett kraftigt kollager, rödbränd jord och stora 
mängder brända ben. Kokgropen daterades med tre 
prover till 7830+100, 7058±90, och 7005±100 BP 
(St 1750-1752). 

Fynd 
Sammanlagt fanns 300 skrapor varav 75% var av 
kvartsit och övriga var av kvarts och porfyr. Avslag
ens antal var 4 500 på hela den undersökta ytan, och 
även de dominerades av kvartsitmaterial. Dessutom 
har avslag med bearbetningsspår förts till två olika 
grupper; 45 avslag med retuscher och 97 bearbetade 
avslag. 

I vallen fanns också 5 djurhuvudprydda knivar av 
grå och grågrön skiffer. Två av dem var rundskulpte-
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Fig. 3:22. Profil (VNV-OSO) genom golv och avfallsvallar i hyddgrunden Raä 17, Tjikkiträsk. 

Fig. 3:23. Profil (NNO-SSV) genom golv och avfallsvallar i hyddgrunden Raä 17, Tjikkiträsk. 

rade och tre var plana, kontursågade. Fyra påträffa
des i avfallsvallen och en i golvplanet. 

Endast en skifferpilspets hittades. Spetsen hade 
rak bas och var av röd/grön bandad skiffer. En möjlig 
benspets fanns i bottenplanet. 

En nordbottnisk hacka och en håleggad mejsel 
hittades på vallen och utanför denna, mot väst, fanns 
ytterligare en nordbottnisk hacka samt två klubbor 
med ränna och ett flintavslag. 

Asbestkeramik fanns i den nordöstra sidan, dvs 
vid vallens låga parti. Skärvorna låg samlade runt en 
flat sten i ett rödbränt område. 

Benmaterialet 

Totalt fanns 10 kg ben. Älg dominerade klart med 
91% av det identifierbara materialet. Mer än hälften 
bestod av tåben (phalanx I, II, III). 7% var bäverben 
och resterande var fisk och ett sälben, sannolikt 
knubbsäl. Fiskbenet kan möjligen vara från braxen 
och indikerar då sommar (Ekman & Iregren 
1984:80). 

För sälbenet skulle ett noterat djupläge varit 
intressant och kanske främst en datering av benet, för 
att avgöra om det hör samman med hyddans använd
ningsperiod eller med de senare perioder som repre
senteras av t ex asbestkeramiken. 

Sälbenet låg vid vallens låga parti som tolkats 
som ingång, och i närheten av keramikskärvorna. 

Sammanfattning 
Hyddgrunden låg ytterst på en udde och exponerad 
för vindar från norr och solbelyst endast några tim
mar på förmiddagen. 

Hyddan har anlagts i en sluttning och avfallet 
hade till största delen placerats på norrsidan mot vatt
net där de största mängderna skärvsten, avslag, 
brända ben och skrapor låg. Upp emot sluttningen i 
söder innehöll vallen ett ca 0,3 m tjockt lager av 
avfall och skärvsten. Ingången har sannolikt legat 
mot NO där ett lägre parti i vallen kunde ses. På 
utbredningskartor över vallen syns också tydligt att 
"ingångs"området har mycket mindre mängder sot, 
brända ben, avslag och fynd. 

Golvytan har ursprungligen grävts ner en meter i 
sydsluttningen och ca en halv meter mot sjösidan. Ett 
meterlångt tunt kolskikt i golvets mitt som visar på 
en högre golvnivå tyder dock på en golvyta som legat 
något högre och som har varit ca 7 x 4,5 m stor. 

Tre gropar med skärvsten, kol och ben fanns inne 
i hyddan på ömse sidor om dörren. I golvytans cen
trala del var rester av minst fyra möjliga kokgropar. 
Då de legat i ett lager skenhälla har de inte närmre 
beskrivits. I anslutning till kokgroparna fanns hydd-
lämningens största koncentrationen av avslag, 250 st. 
Relativt tomma ytor fanns närmast väggen runt hela 
golvytan. 

Ovanligt för just den här hyddgrunden är att det 
endast fanns en skifferspets men också att fem fynd 
av djurhuvudformade skifferknivskaft påträffades. 
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Fig. 3:24. Djurhuvudformade 
skaft till skifferknivar från hydd-
grund Tjikkiträsk 17, Två av dem 
är formade i rundskulptur. Den 
nedre till höger är den enda med 
delvis bevarat knivblad. Foto N.L 
ATA. 

1 !.l i) I 11 

Både fågel och älg finns representerade men även 
mindre tydliga huvudformer. Intressanta fynd är 
också två nordbottniska hackor eller skospetsred
skap, två klubbor med ränna samt en håleggad mej
sel. 

300 skrapor hittades, merparten var av kvartsit 
vilket även gäller för avslagen. 

Av benmaterialets artbestämda djur dominerade 
älg, följt av bäver och vardera ett ben av fisk och säl. 

3.5.2. RAÄ 18 

Tjikkiträsk 18, tidigare nr 1037, ligger 200 m SV om 

Raä 17, på den sydvästra sidan av udden. Den har ett 

betydligt mera skyddat läge inne i viken där den lig

ger på svagt sluttande mark nedanför branten. Intill 

hyddgrunden ligger en mindre grop med vall som 

sannolikt är av senare datum (Spång 1986:55). 
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Fig. 3:25. Fågelhuvudformat skifferskaft i rundskulptur. Tjikkiträsk 17, Stensele sn. Foto L. Bergström, ATA. 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddgrunden, som låg i en sluttning, syntes som en 
stor oval sänka, 7 x 4,5 m stor i NNO-SSV riktning. 
Golvplanet hade grävts ner 0,75 m under ursprunglig 
markyta i den djupaste delen och hade en mycket 
plan yta. I norr och nordost var en tydlig vall i form 
av en flack hög, ca 7 m i diameter och ca en halv 
meter hög. Inga tydliga vallar fanns i övriga delar 
och inte heller någon antydan till ingång. Hyddgrun
den låg 6 meter från vattenlinjen. 

Undersökningens omfattning 
En större yta över hela hyddlämningen med vallar 
samt även anläggningen intill undersöktes, totalt 317 
m2. Ytorna grävdes i meterrutor efter ett rutnät i N-S 
riktning. Fynden mättes in i nivå över fixpunkt. 
Övrigt material har inte nivåbestämts. Anläggningen 
har inte daterats med 14C-analys. Undersökningen 

genomfördes år 1961 av Elisabeth Allard (Allard 
1961). Benmaterialet analyserades av Hans Sellstedt 
1964. 

Beskrivning av anläggningen 

Avfallsvallen 
Den norra och nordöstra sidan av vallen var den 
fyndrikaste och hade även de största mängderna 
skörbränd sten. Vallen var i sin mäktigaste del 0,6 m 
hög. De största mängderna ben, avslag och fynd 
fanns här men inget kraftigt kollager har markerats i 
profilen. Mot öst, från golvet och 5 m upp emot slutt
ningen, fanns ett 30 cm tjockt lager som innehöll 
skärvsten men mycket få avslag och ben. I syd och 
sydost där hyddan tangerade den yngre gropen fanns 
endast ett meterbrett lager med skörbränd sten, måt-
liga mängder brända ben och endast få avslag och 



43 

profil 

5 m 

profil 

Fig. 3:26. Planritning över hyddgrund Raä 18 vid Stora Tjikkiträsket. 

Profil 

Skenhälla 

Fig. 3:27. Profil från N till S genom golv och avfallsvallar, Raä 18, Stora Tjikkiträsk. 

fynd. En mindre koncentration av avslag och fynd 
fanns utanför golvets sydvästra del. I väst, mot vatt
net, var ytorna i det närmaste tomma. 

Golvplanet 
Golvytan var mycket plan och på hela ytan hade 
dessvärre bildats ett tjockt lager skenhälla vilket bör 
ha försvårat upptäckten av eventuella kokgropar. 
Även ben och avslag är svårare att se då allt material 
rödfärgas och kittas fast i markgruset. I profilen finns 
inritat ett lager under blekjordslagret och 30 cm djupt 
som beskrivs vara "ett hårt packat, mörkbrunt, starkt 
stenblandat lager". Lagret sammanfaller med ett 
naturligt lager i marken med "krosstensgrus" 
(pinnmo) som troligen bidragit till att golvytans lager 
ser ut att ha en mycket plan yta. 

Endast en anläggning har noterats i golvytan. En 
delvis stensatt grop, 0,6 m i diameter och 0,3 m djup, 
låg i nordöstra delen av golvet och mycket nära väg
gen. I och intill gropen fanns rikligt med brända ben 
samt avslag. Placeringen samt mindre kol än förvän
tat gör mig tveksam till att föra anläggningen till den 

vanliga typen av kokgropar som i de flesta fall ligger 
centralt på golvytan. 

Väggarnas placering och gränsen för nedgräv-
ningen syns i profilen (N-S) som ett mycket tvärt slut 
på avfallmaterialet mot norr och i söder finns marke
rat två större stenar i den del där golvets plana yta 
bryts av vallen. Här syns även ett undre blekjords-
skikt under den låga vallen. Golvytan är i N-S ca 6 m 
lång. I V-Ö finns inte samma tydliga markeringar av 
väggpartiet. En möjlig indikation är skenhällans 
utbredning som endast är drygt 3 m. Mot öst, dvs upp 
emot branten, kan man också räkna med att material 
rasat ner över en del av golvytan vilket kan ge ytterli
gare en meters bredd. Den ovan beskrivna stensatta 
gropen ligger just här där väggpartiet bör ha funnits. 
Om anläggningen varit en del av väggen, t ex ett 
stolphål borde dock fler liknande gropar ha påträffats 
i andra delar av väggen. En något osäker bedömning 
av golvytans storlek blir alltså ca 6 x 4 m. 

Koncentrationer av avslag och ben fanns i golvets 
norra, nordöstra och södra del. Övriga ytor hade 
sparsamt med fynd. 
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Fig. 3:28. Hyddgrunden Raä 18 vid Stora Tjikkiträsk. Den mäktigaste vallen syns i bildens förgrund och det nedsänkta 
golvplanet framträder svagt bortom och söder om vallen. Foto C. Meschke. ATA. 

Ytan utanför vallen 

I likhet med boplatsen Raä 17 fanns även här stora 
mängder fynd intill hyddgrunden och utanför vallen. 
Spår av två, möjligen tre, mindre gropar med kol i 
botten låg söder och sydväst om hyddgrunden. De 
liknar den typ av kokgropar som hör samman med 
hyddornas användningstid och de är av samma typ 
som kokgroparna utanför hyddgrunden på boplats 
Raä 17. 

Ett par meter söder om hyddgrunden har en större 
grop med markerade vallar anlagts. Gropen var mer 
än en meter djup men endast 1 x 1,5 m stor i botten. 
Den liknar till storlek och form de s.k. jordugnar som 
förekommer i Norrlands inland under järnåldern 

(Spång 1978, Melander 1986). Anläggningen inne
höll mycket rikligt med ben, avslag och fynd vilket 
inte är vanligt för denna typ av anläggningar. Fynden 
antas också höra samman med den tidigare bosätt
ningen i vars lager gropen senare anlagts. 

Fynd 

400 skrapor påträffades och dessa var tillverkade av 
kvarts och ljus kvartsit vilket överensstämmer med 
de 1500-2000 avslagens råmaterial. Två spetsar av 
grågrön skiffer fanns i hyddlämningen. Den ena var 
endast delvis slipad och den andra hade två inslipade 
rännor i ena änden. Vidare fanns två hängeliknande 
föremål av grågrön skiffer. 
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Skraporna låg koncentrerade till tre områden: den 
nordöstra vallen, området strax sydväst om golvet 
samt området sydsydöst om hyddgrunden i och runt 
den grop som förmodas vara anlagd vid en senare 
tidpunkt. 

Benmaterialet 

Sammantaget fanns 34.200 g brända ben i anlägg
ningen. 127 identifierade fragment var av älg och 3 
resp. 1 fragment representerade ren och bäver. 3 frag
ment fiskben kunde ej specificeras närmre. (Ekman 
& Iregren 1984:83) Inga nivåer har angivits för ben
fynden och fragmenten av ren kan därför inte med 
säkerhet föras till hyddans användningstid. 

Sammanfattning 

Hyddgrunden som har en oval form var ca 6 x 4 m 
stor. En tydlig vall fanns endast mot norr och nord
öst. Avfallet var här koncentrerat till en flack hög 
med stora mängder brända ben och avslag. Skärvste
nen var av en skiffrig typ som är svår att avgöra om 
den är skörbränd eller inte. 

I den plana golvytan hade ett tjockt lager sken
hälla utbildats och inga anläggningar kunde urskiljas 
i de centrala delarna. En mindre stensatt grop med 
ben och avslag fanns i den nordöstra sidan av golv
ytan nära väggen. I samma del fanns de största 
mängderna avslag och ben. Förutom rutorna närmast 
sydväggen fanns endast enstaka fynd i golvytan. 
Gränsen för golvplanets nedgrävning var tydligt mar
kerad i profilen i N-S och mindre markerad i O-V, 
dvs upp mot branten resp ner emot stranden. 

Eftersom tydliga vallar saknades runt golvytan 
syntes inte heller en tydligt markerad ingång. Mycket 
små mängder avfall fanns i öst upp mot branten och i 
väst mot stranden. Troligen har ingången legat mot 
vattnet på liknande sätt som den närbelägna hyddan 
Raä 17. Förutom avsaknad av avfall mot strandsidan 
liknar fördelningen av materialet den vid Raä 17 
samt även hyddgrundens läge i förhållande till stran
den. Om ingången antas ha legat ner mot vattnet har 
avfallet i båda fallen lagts till höger om ingången 
samt för T 17 även i hög grad till vänster. Gemen
samt är också att små mängder avfall lagts bakom 
hyddan upp emot branten. 

Endast fyra skifferföremål påträffades, två spetsar 
och två hängeliknande föremål, alla av grågrön skif
fer. 400 skrapor av kvarts och kvartsit tillvaratogs på 
den undersökta ytan, och endast 13 av dem låg i golv
planet. 

3.6. GRÅTANÅN, VILHELMINA SN, VÄS
TERBOTTEN 

Gråtanån är en mindre å som mynnar ut i Vojmsjöns 
tidigare utlopp i Vojmån. Vojmsjön (numera 409-417 
m.ö.h) är en 6,5 mil lång sjö vars utlopp ändrades i 
och med att sjön reglerades i början av 50-talet. En 
regleringsdamm byggdes då ovanför det mest forn-
lämningsrika området med bl a hyddlämningarna och 
de har därför inte utsatts för erosion eller blivit över
dämda. Området vid Vojmåns gamla utlopp är 
mycket fornlämningsrikt. Ett 50-tal boplatser och 
fyndplatser finns registrerade samt fem hyddgrunder 
av typen skärvstensvallar. Hyddgrunderna ligger alla 
på den norra stranden på ömse sidor om Gråtanåns 
utlopp. Tre hyddgrunder har undersökts, Raä 554, 
577 och 188 av Västerbottens museum. De övriga 
består av en oval hyddgrund, Raä 565, samt en rek
tangulär hyddanläggning med fyra försänkta botten
plan, Raä 557. 

Boplatserna hör till alla perioder från mesoliti-
kum till järnålder. Ett av länets längsta fångstgrops
system, Raä 573, ligger längs Gråtanåns sträckning 
och av systemets 60 gropar har tre undersökts och 
daterats till 3920±285 BP (St 7403), 1755±150 BP 
(St 7401) samt 6250±130 BP (St 7400) (Melander 
1980a). Dessutom finns enstaka gropar norr och 
söder om hyddlämningen på boplats Raä 577. 

3.6.1. RAÄ 554 

Fornlämning 554 i Vilhelmina sn undersöktes åren 
1975-76 och var den första anläggning av typ skärv-
stensvall, som konstaterades vara lämningar efter en 
stenåldersbostad. Det framgår också i rapporten där 
resultatet av undersökningen sammanfattas enligt 
följande: "Den plana ytan i gropens botten, en tydligt 
markerad ingång samt relativt lite skärvsten i gropen 
talar för att A 1 (skärvstensvallen) har fungerat som 
husgrund. Skärvstenen, som dels är avfall, har funge
rat som vindskydd." (Spång 1976). 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddgrundens storlek, inklusive vallar och en för
modad ingång mot norr, var ca 25 m lång (NV-SO) 
och ca 13 m bred. Ingången syntes som en svag 
ränna, ca 1 m bred och 6-7 m lång från långväggens 
mittersta parti och ut mot NNV. Bottenplanet var 
svagt rektangulärt med rundade hörn, 8 x 4 m stort 
(ONO-VSV) och ca 0,5 m djupt under gamla mark
ytan. 

Hyddgrunden ligger på krönet av en åsrygg (NV-
SO) vars västra sida sluttar ner mot sjöstranden och 
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Fig. 3:29. Området nedanför Vojm-
sjödammen, Vilhelmina sn, vid 
Gråtanåns mynning. De 5 hydd-
grunderna ligger på den norra 
stranden av Vojmsjön och på båda 
sidor om Gråtanån. 

dess östra sida sluttar ner mot en myr. Hyddgrunden 
ligger på ett plant och något bredare parti av åsen och 
nivåskillnaden mellan hyddläget och stranden är ca 
2,5 m och avståndet ca 10 m. 

Undersökningens omfattning 
Av hyddlämningen undersöktes 180 m2 vilket mot

svarar ca 40-50% av anläggningen och ytorna direkt 
SV om därom. Dessutom undersöktes 140 m2 av en 
boplasyta 40 m NN V om hyddgrunden. Alla ytor 
grävdes i meterrutor och i lager om 10 cm. Skärvsten 
mättes i liter för varje ruta och lager. Nivåangivelser 
samt lager har angivits för alla fynd. Avslag och ben 
har sammanförts för varje lager och ruta. 

Den arkeologiska undersökningen utfördes av 
Lars-Göran Spång för Västerbottens museum (Spång 
1976). 

Benmaterialet har analyserats av Elisabeth Ire-
gren. En naturgeografisk undersökning även innefat
tande en pollenanalys har utförts av Jan-Erik Wallin 
för Västerbottens museum (Wallin 1980a, 1986a). 

Beskrivning av anläggningen 

Vallen 
Delarna söder och väst om golvet undersöktes samt 

den avlånga vallen längs ingångens nordvästra sida. 
Två separata högar eller vallar kunde konstateras, en 
låg söder om hyddgolvet och den andra låg utanför 
golvets nordvästra del där vallen fortsatte mot NNV 
längs med ingången. 

Den södra vallen var en kraftig, närmast rund hög 
av avfall, ca 10 m i diameter, med skärvsten, ben, kol 
och redskap samt avslag. Avfallshögen var i sin mäk
tigaste del 1,1 m hög och innehöll som mest 350-380 
liter skärvsten per meterruta. Två 14C-analyser från 
vallens undre lager gav dateringarna 5540±75 BP 
(Lu 1373) och 5151±65 BP (Lu 1379). I vallen fanns 
800 avslag varav kvarts utgjorde 31% och övrigt 
bestod av kvartsit. En analys av den petrografiska 
fördelningen visade att kvarts hade högre representa
tion i de djupare, äldre lagren, vilket tyder på att man 
övergått till högre grad av kvartsitanvändning med 
tiden (Spång 1986:67). Ca 50 skrapor hittades i den 
södra vallen. Här fanns också de största benmäng
derna som dock totalt sett var små i hyddlämningen. 

Mellan den södra avfallshögen och vallen i väst 
var ett meterbrett parti som nästan helt saknade 
skärvsten. Mängderna var här mellan 2-15 liter och 
endast enstaka avslag påträffades. Skärvstensmäng-
den ökade markant norr därom. Här följde avfallsval
len golvytans västra hörn och fortsatte 5 meter ner 
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Fig. 3:30. Hyddgrunden Raä 554, 
Gråtanån, Vilhelmina sn. Sedd från 
norr före undersökningen. 
"Ingången" framträder svagt mel
lan två små förhöjningar i bildens 
mitt. Foto L-G Spång, Västerbott
ens museum. 
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mot stranden mot sydväst. Vallen var som högst 0,5 
m och bland avfallet hittades ett 20-tal skrapor. På 
30 cm djup, i vallens västra del, påträffades en 
avfallsgrop, ca 0,8 m i diameter och 0,6 m djup. Gro
pen avtecknade sig som en rödare nyans i marken 
och den innehöll enstaka skärvsten, brända ben och 
kol. Kol från gropen daterades till 5550+70 BP (Lu-
1381) och 5320±70 BP (Lu-1378). I övrigt var 
mycket sparsamt med kol och ben. 

De största mängderna skärvsten fanns i den 
avlånga vallen längs ingången från hyddans norr
vägg. Sammanlagt fanns här 4 500 liter skärvsten 
(4,5 m3). Avfallsvallen som låg väsft om ingången 
och mot vattnet var 12 m lång och ca 4 m bred och 
dess högsta parti var 0,5 m över gamla markytan. 
Den synliga gången undersöktes med ett 3 meter 
långt schakt. Gången syns mycket tydligt i profilen 
(fig 3:33) som en meterbred yta i marknivå där 
avfallsvallar saknas. Gången var alltså inte nedgrävd. 
Den gamla markytans blekjordslager syntes också 
tydligt under vallarna på ömse sidor om gången. I 
gången var blekj ordslager och rostjordslager betyd
ligt kraftigare än i och under vallen. 

I vallen hittades ett 50-tal skrapor, en kärna samt 
2 krumknivar, 4 spetsar och ett spetsförarbete av 
skiffer. I rutan mitt i gången påträffades fem skrapor. 

Golvytan 

Golvytan var ca 8 x 4 m och närmast rektangulär 
med rundade hörn. Nedgrävningen i marken var 0,4 
m i norra sidan och 0,7 m i den södra sidan. I NV 
fanns spår av gamla markytans blekjord under val
len. Ca 1 m från den plana golvytan slutar bleklagret 
men ingen tydlig gräns för nedgrävningen var synlig. 
I den södra sidan sluttar marken brant uppåt och ned
grävningen har här varit djupare. I golvets södra sida 
var en fördjupning innehållande kol och ett inhak i 
den orörda marken (fig 3:32). Ovanför denna och ca 
30 cm högre än kolbitarna i inhaket syns en meter-
bred plan "hylla" täckt med avfall. Den plana "hyl
lan" kan vara rester efter en något större hydda som 
sedan minskats med en meter och överlagrats med 
avfall. Den senast använda golvytan markeras dock 
tydligt dels av inhaket i marken och dels av en 
mycket markant rostutfällning, sk skenhälla, över 
hela golvytan. Golvets mittersta del hade de största 
mängderna skärvsten och här fanns också en liten 
kokgrop med kol och ben som begränsades av en 
sotigare yta. 

Inget tydligt väggparti kan urskiljas i den sydväs
tra väggsidan där golvet sluttar svagt upp och över
går i en mycket svagt markerad vall. Profilen ligger 
här i det parti som saknade skärvsten och fynd och 
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Fig. 3:31. Plan över hyddgrund 
Raä 554, Gråtanån, Vilhelmina sn. 

Profil 

Profil 

5 m 

som därför kan tolkas som ytterligare en ingang från 
sydväst. 

40 % av golvets yta mot SV undersöktes. I profi
len genom golvets bredd (NNV-SSÖ) syns detta som 
en helt plan yta. I den södra delen har avfall från val
len rasat ner över golvet och mängderna skärvsten 
var här mycket stora. 2 skrapor hittades i golvets mit
tersta del och ytterligare 4 i rutor intill väggarna 
bland nedrasat material. Enstaka avslag var de enda 
övriga fynd som påträffades. Ytan längst mot väst 
saknade både fynd och skärvsten. 

Fynd och benmaterial 

Över 2300 avslag fanns i avfallsvallarna runt hydd-
grunden och 230 i området norr därom. Petrografiskt 
föredelar de sig enligt följande: 58% kvartsit, 38% 
kvarts, 2,5% flinta och 1,5% skiffer. 192 fynd i form 
av redskap och förarbeten hittades och av dessa låg 
ett tiotal i området utanför hyddlämningens begräns
ning. 

83% av fynden var skrapor, dvs 159 st. Fördel
ningen kvarts-kvartsit var ca 40%-60%. Skraporna 
har i rapporten indelats i fyra kategorier avseende 
skrapeggens form. Den allra största kategorin är kon-
vexa skrapor (139 st). Därefter kommer konkavkon-
vexa (10), kölformade (8 st) och raka (2). 

Övriga fynd var 3 brynen, 9 skifferspetsar, 3 flint
spetsar samt 2 krumknivar av skiffer. 5 skifferförar
beten och 12 kärnor fanns också bland fynden. Totalt 
fanns 29 skifferföremål eller fragment av föremål 
varav 22 har tillverkats av röd skiffer. De flesta skif
ferföremålen påträffades i den norra vallen längs 
ingången. 

Flintfynden var totalt 14 st och hade större repre
sentation bland redskapen än bland avslagen. 11 
skrapor och 3 spetsar hittades samt 56 avslag. Flint
avslagen förekom över hela boplatsen, vanligtvis i de 
övre lagren men även ner till 50 cm i den mäktigaste 
avfallshögen söder om hyddgrunden. De tre spet
sarna låg alla direkt utanför norra vallen i de två 
översta lagren. Skraporna återfanns alla utom två 
stycken vid hyddan i det översta 10 cm-lagret. 

Benmaterialet 

180 g brända ben och 27 g obrända ben tillvaratogs, 
vilket är ovanligt små mängder för denna typ av 
anläggning. 11 viktprocent kunde identifieras och 10 
fragment var från älg och 10 från bäver. Ett av bäver
benen kunde konstateras härröra från ett 2-3 år gam
malt djur men inga benfragment visade när under 
året de dödats. 
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Fig. 3:32. Profil genom golv och avfallsvallar, Raä 554, Gråtanån. 
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Fig. 3:33. Profil genom 'ingången' till hyddgrund Raä 554, Gråtanån. 

Sammanfattn ing 

S kärvstens vallen Raä 554 undersöktes 1975-76 och 
var den första säkra hyddlämning som konstaterats i 
Norrland. Hyddlämningens västra halva undersöktes 
samt ytor utanför mot väst och norr. 

Det nedsänkta golvet var närmast rektangulärt 
med rundade hörn och 8 x 4 m stor, dvs ca 30 m2. 
Från den norra långväggen gick en meterbred, 6 m 
lång gång, kantad med avfallsmassor av skärvsten 
och avslag. Gången som låg i marknivå kan inte tol
kas som något annat än en ingång till hyddan. Vallen 
på västra sidan om gången innehöll de största mäng
derna skärvsten och fynd men mängderna kol och 
ben var förhållandevis små. Avfallsvallar fanns också 
mot nordväst och i söder. Den södra var 10 meter stor 
och över en meter hög. 

Fyndmaterialet har tidigare bearbetats (Spång 
1986) och en jämförelse mellan andelen kvartsit och 
kvarts visar att kvarts utnyttjats mindre under den 
senare bosättningsfasen. Av a nalysen framgår också 
att vallen mot norr sannolikt hör till den tidigare 
fasen och högen söder om golvet har anlagts senare 
(1986:69). Den fyndtomma ytan mellan avfallsvalla
rna i NV och S kan därför tolkas som att en ny 
ingång lagts på den västra sidan och avfallet har då 
samlats på södra sidan om bostaden. Golvytan har 
sannolikt också ändrats vilket framgår av profilen där 
en meterbred "hylla" i den södra väggen tidigare 
utgjort golvyta men väggen har senare flyttats in och 
den tidigare golvytan har fyllts över med avfall. Ett 
inhak vid södra väggens yngre fas kan vara spår av 
hyddans konstruktion. 

På den halva av golvet som undersöktes fanns 6 
skrapor och en liten kokgrop nära golvets mitt. Den 
västra delen av golvet saknade fynd och skärvsten. 

Fynden i vallarna bestod till över 80% av skrapor, 
majoriteten hade kon vexa eggar. Övriga fynd var 
skifferspetsar, krumknivar, skifferförarbeten och kär
nor. Flinta förekom över hela boplatsen och utgjorde 
2,5% av stenmaterialet. 

Dateringar från den södra vallens undre lager och 
från västra vallens understa lager gav värden mellan 
5000 BP och 5500 BP. Analyser av benmaterialet 
visar att älg och bäver jagats. 

3.6.2. RAÄ 188 

Fornlämningen påträffades på 40-talet av K Tinnberg 
på en liten holme vid Gråtanåns utlopp i Vojmsjön 
(413 möh). Vattennivån har efter regleringen sänkts 
och platsen utgör numera en halvö. Morän och gran
tallskog dominerar i området. 

Hyddgrunden ligger på halvöns södra spets och 
den syns som en djup svacka eller grop på en liten 
platå direkt intill en 2 m hög brant ner mot stranden i 
söder. Direkt nordväst om gropen var en förhöjning 
bestående av skärvsten och annat avfall. En låg vall 
syns runt gropens övriga sidor. Skärvsten och avslag 
fanns längs en sträcka av 200 m på stranden nedanför 
och 15 m upp från den gamla strandlinjen. På boplat
sen fanns även andra typer av fornlämningar. Date
ringar från dessa visar att holmen utnyttjats från ca 
6165±95 BP när en kokgrop anlades och fram till 
1350±95 BP och 1080±95 BP när två jordugnar 
användes. Dessutom hittades en holkyxa av järn och 
skärvor av asbestkeramik som båda låg intill en härd 
daterad till 2625±130 BP. 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddgolvets plana yta var ca 5-6 m i diameter och i 
det närmaste rund till formen. Golvets djupaste del 
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Fig. 3:34. Plan över hyddgrunden Raä 188, Gråtanån. 3 
anläggningar i golvet markerade liksom läget för 2 möjliga 
stolphål. 

låg 0,5 m under den naturliga markytan. Inklusive 
vallar var hela anläggningen ca 20 x 15 m. Den mäk
tigaste vallen mot NV var ca 8 m bred och som mest 
0,7 m hög. Mot sydöst och nordöst var vallen endast 
2 resp 4 m bred och ca 0,5 m hög. Den södra sidan 
av vallen var lägst och följde markens naturligt 
branta profil. Inga undersökningar gjordes i den 
södra delen av hyddgrunden. En ingång till hyddan 
skulle av nivåerna att döma legat mot söder ner mot 
vattnet men de största avfallsmängderna har lagts 
mot nordväst, dvs på hyddans baksida och uppe på 
brantens krön. I de flesta övriga hyddgrunder har 
ingången, dvs ett lågt parti i vallen, legat nära den 
mäktigaste avfallshögen. 

Avståndet från golvytan till närmsta strandhak 
mot söder är endast 5 m. Ovanför branten är en liten 
platå som norr om hyddgrunden sluttar svagt uppåt 
mot norr. 

Undersökningens omfattning 
Skärvstenvallen har undersökts i två omgångar. Inom 
projektet Norrlands Tidiga Bebyggelse grävdes 1970 
ett schakt genom vallar och golv (NV-SÖ) (rapport
underlag Althin & Eriksson). Totalt undersöktes 20 
m2 och avsikten var att samla kol för ^4C-bestäm-
ning av olika nivåer i vallen. 14 prover har analyse
rats vilket innebär en mycket säker dateringsgrund 
för hyddans användningsperiod. 

Rutorna grävdes i lager om 10 cm och skärvsten 
och fynd mättes för varje lager. En analys av pollen 

gjordes dels från prov i en sänka 50 m öst om hydd
grunden och dels utanför det gamla strandhaket samt 
även ur prov från schaktväggen i vallen. 

För Västerbottens Museum undersökte jag och 
Lennart .B. Forsberg 1978 en fjärdedel av golvet och 
vallen mot norr, sammanlagt 96 m2. Målsättningen 
med undersökningen var att söka eventuella spår av 
en hyddkonstruktion efter de resultat som undersök
ningen av skärvstensvallen Raä 554 givit. Avsikten 
var också att se vilka anläggningar och fynd som fun
nits utanför hyddan vid samma tid som denna bebod
des. Därför öppnades 95 m2 provgropar över en 
100x140 m stor yta runt om (Forsberg & Lundberg 
1979a). 

Alla ytor grävdes i lager om 10 cm och skärvste
nen räknades i liter för varje lager. En 14C-analys 
gjordes från den nordöstra vallen. 

Benmaterialet har analyserats av Elisabeth Ire-
gren (1970 års grävning) samt Stig Holm (1978 års 
grävning) och en naturgeografisk undersökning har 
utförts av Jan-Erik Wallin för Västerbottens Museum 
(Wallin 1980a, 1986a). 

Beskrivning av anläggningen 

Avfallsvallen 
I den nordvästra delen bestod vallen av en mindre 
kulle, 10x8 m stor och i den fanns de största mäng
derna avfall. Delar av vallen bestod enbart av skärv
sten där grus helt saknades mellan stenarna. I de två 
översta lagren var mängden skärvsten i genomsnitt 
50-100 liter per ruta och lager. Djupare ner avtog 
mängden något men var sällan mindre än 50 liter. 
Avslagen var i de översta tre lagren jämnt fördelade 
mellan kvarts och kvartsit med i genomsnitt 8 avslag 
per ruta och lager. I de fyra djupaste lagren ökade 
mängden kvarts och dominerade klart över kvartsit-
avslagen. Totalt fanns 1400 kvartsavslag och 520 av 
kvartsit i den undersökta delen av NV:a vallen. 7 
l^C-prover från olika nivåer i vallens mäktigaste del 
gav dateringar mellan 3225+105 BP i det översta lag
ret till 5395+125 BP i det understa lagret (St 3468-
3474). 

Direkt NNV om golvet, i vallens understa lager 
låg tre små gropar. De var endast 20 cm i diameter, 
runda och fyllda med rödfärgad sand runt kanterna. 
Inne i den 5-10 cm djupa "skålens" mitt var mörk
brun, fet jord med ben, kolbitar och mycket små 
skärvstenar. I schaktet som undersöktes 1970 fanns i 
samma läge, dvs en meter ovanför nedgrävningens 
kant en mindre grop i den ursprungliga markytan. 
Även den var ca 20 cm i diameter och 15 cm djup. 
Gropen syns av profilen ha varit fylld med grus och 
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Fig. 3:35. Profil genom golv och avfallsvallar i h yddgrunden Raä 188, Gråtanån. 

kolbitar. Intill de tre små groparna och i samma lager 
fanns ett skikt med grus som avtecknade sig tydligt i 
sotlagret. Grusskiktet överlagrade också en samling 
av ett tiotal klumpstenar. Detta tolkades då som spår 
efter en rensning av golvytan. 

Mot norr och nordöst var ingen markerad vall 
trots att lagret med avfall var 0,5 m högt och ett 
undre blekj ordslager tydligt markérade den gamla 
markytan. Vallen daterades med ett kolprov från dess 
djupaste lager till 52501100 BP (St 6944). Skärv-
stensmängden var också här hög i de övre lagren men 
koncentrerades sedan till kanten närmast golvytan 
där också det mörka sotlagret framträdde tydligast. 
En samling naturstenar låg även här nordöst om gol
vet. 

Mellan den stora vallen i NV och den lägre i N-
NO avtog skärvstenen och sotlagret vid 30-40 cm 
nedgrävning och en tydlig "passage" från golvet och 
rakt norrut blev synlig. 

Benmängden var i vallen nära 10 kg och de klart 
största mängderna fanns 20-40 cm under torven. 

I SO var vallen ca två meter bred och 0,5 m hög 
och de 5 14C som togs i denna del kom från kol i 
gruslagret ovanför det undre blekj ordslagret men inte 
i avfallsvallen. Dateringarna var 5615±100, 
3775±100, 3660±100 (St 3465,3463,3464) i de dju
pare lagren och 1545±100 och 2730+160 (St 3462, 
3461) i de ytligare lagren. 

Golvet 
Golvytans form var i det närmaste rund. Av NV-SÖ-
profilen från 1970 års grävning framgår att den ned
grävda ytan har varit 6,5 m lång och 0,5 m djup. Den 
mittersta delen av golvytan, ca 4,5 -5 m, hade ytterli
gare grävts ner 1 dm. En mycket kraftig skenhälla 
hade utbildats i golvet vilket försvårade avgräns-
ningen av de anläggningar och övriga spår som fanns 
här. 

Väggsidan i NV syns i profilen som en tydlig 
nedgrävning i den plana markytan (fig 3:35). 1,5 
meter in över golvytan har sedan överlagrats av ned
rasade avfallsmassor. Höjden från golvets yta och 
upp till vallens nivå vid väggen var ca 1 meter. I den 
västra schaktprofilen från 1970 års undersökning, i 

kulturlager 

Fig. 3:36. Profil genom de 2 'stolphålen' i golvets NV sida, 
Raä 188, Gråtanån. 

samma väggsida (NV), syns gränsen för nedgräv-
ningen än tydligare där det undre blekj ordslagret 
tvärt bryts av (3:36). Ca en halv meter in på golvytan 
syns här även två smala gropar fyllda med kolblan-
dad svart jord. Gropen närmast väggen var 0,2 m 
djup och gick lodrätt ner och ytterligare 20 cm in mot 
golvet var en snedställd grop, 0,4 m djup och en dryg 
decimeter bred, (fig 3:36). Groparna låg djupt under 
avfallsmassorna och kan inte avfärdas som sekun
dära bildningar av rötter el annat. Groparna tolkar jag 
som spår efter stolpar. 

I den SÖ sidan syns nedgrävningen inte lika tyd
ligt i profilen men ett blekj ordsskikt som följer golv
ytan in under vallen har jag tolkat som trolig gräns 
för golvets nedgrävda yta som därmed blir 6,5 m. 

Tre gropar med fyllning av olika material låg på 
rad från golvets mittersta del och mot den nordvästra 
väggen. Den största gropen var en otydligt avgränsad 
yta av ca 0,7 m i diameter med brända ben, kol och 
stora skärvstenar. Gropen var 30 cm djup och fram
kom ca 10 cm under torven. Vid 15 cm djup fram
kom den andra anläggningen som bestod av en 
tydligt avgränsad, rund yta, 0,5 m i diameter. Den 
innehöll enbart skärvsten samt krossgrus från skärv
sten. Gropen var 10 cm djup och var den enda del i 
bottenplanet som inte omvandlats till mycket hård, 
mörk skenhälla. Den tredje anläggningen låg närmast 
NV-väggen och bestod av en 0,4 m stor, rund kolkon
centration vars begränsning djupledes var mycket 
svår att bestämma p.g.a. skenhällan i golvet. 

Ett 20-tal naturstenar, upp till 25 cm i diameter, 
låg invid väggkanten längs hela den undersökta 
väggdelen. Ett stråk med spår som liknade näver 
fanns även i golvet, något som vi då avfärdade men 
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Fig. 3:37. Hyddgrund Raä 188 före undersökningen sedd från sjösidan. Den tidigare strandlinjen syns nedanför anlägg
ningen där den NV vallen till vänster på bilden är tydligt markerad. Foto Å. Lundberg, Västerbottens museum. 

som jag nu anser att vi borde ha undersökt grundli
gare. Näver bevaras vanligen bättre än trä och möj
ligheten att det hörde samman med hyddan borde ha 
testats. 

På golvet påträffades skärvsten över hela ytan i 
mängder mellan 30 och 200 liter. Vid 1978 års gräv
ning framkom på golvytan 61 skrapor, 4 brynen, 4 
skifferförarbeten och en skifferkniv. En klubba låg på 
20 cm djup i väggkanten. Fördelningen av fynden 
visar att de flesta låg invid väggen och alla hör därför 
inte till aktiviteter inne i hyddan utan kan delvis hän
föras till nedrasat material. De fyra brynen som hitta
des låg dock alla nära golvets mitt invid de tre 
anläggningarna. 

Två kolprover från golvytans centrala del gav 
dateringarna 4025±100 BP och 4600±100 (St 3466-
3467). 

Fynd och benmaterial 
Fynden från 1970 års grävning utgjordes av 640 
avslag, 58 skrapor, 2 spetsar, 1 dolk och 1 sänkesten. 

Från undersökningen år 1978 var antalet avslag 
nära 4000 st och fyndantalet 350. De 288 st skrapor 

som tillvaratogs utgjorde 82 % av fyndmaterialet. 
Kvartsavslagen dominerade över kvartsitavslagen 
men kvartsitskrapor var något fler än skrapor av 
kvarts. Mängden kvartsavslag ökade markant längre 
ner i vallen vilket tyder på att kvartsanvändning varit 
vanligare under det tidigaste skedet av bosättningen. 
(Spång 1986:68) 

Ett 30-tal skifferföremål påträffades och de 
bestod av 2 spetsar, 6 knivar varav en med öronprydd 
skaftdel, 2 förarbeten till knivar, 13 ospecificerade 
förarbeten ibland med sågskåra, 1 mejsel, 4 brynen 
samt ett slipat fragment som möjligen kan ha varit ett 
T-format redskap. Ett litet T-format redskap, endast 6 
cm långt, hittades påföljande år på en liten kulle som 
före regleringen varit en holme i viken mellan hydd-
grunderna Raä 188 och Raä 577 (Melander 1986: 
119). Skifferföremålen liksom avslagen dominerades 
av röd skiffer. 

Bland fynden i hyddgrunden fanns också 4 bry
nen av sandsten. En av dem hade slipade skåror. 
Övriga fynd var en större sten med slipad yta, en 
klubba med skaftränna, en knacksten, en tälj stensbit, 
2 st skärvor asbestkeramik samt en holkyxa av järn. 
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Fig. 3:38. Föremål från hyddgrun-
den Raä 188 vid Gråtanån i Vil
helmina. Foto Västerbottens 
museum. 

Fynd av flinta fanns i alla lager utom de två dju
paste. 3 skrapor och en borr hittades utanför vallen 
och 3 skrapor och en kärna i vallen på djup mellan -
13-45 cm under torven. Flintavslagen, totalt 30 st, 
minskade i mängd djupare ner i vallen men återfanns 
även ner till 50 cm i de lager av vallen som daterats 
till ett tidigt skede av bosättningen. 

Den totala benmängden från de båda undersök
ningarna var 11404 g. Allt material var bränt och för
utom älg och bäver fanns ett fragment av orre. Älg 
dominerade med 225 identifierade fragment. 34 frag
ment var bäver (Ekman & Iregren 1984:58-60, 
Holm, S 1983). 

Sammanfattning 
Hyddgrundens golvyta låg endast 5 m från vattenbry
net, på yttersta södra udden av en dåtida holme. 
Hyddgolvet hade en rund form och den nedgrävda 
ytan var 6,5 m i diameter och 0,5 m djup. Vallen runt 
hyddgrunden var ca 2-3 m bred på alla sidor utom 
mot nordväst där det mesta avfallet deponerats och 
bildat en kulle. Vallen var här 8 m bred och 0,7 m 
hög. Under alla grävda valldelar syntes den gamla 

markytans blekjordslager. Ingångens läge har inte 
med säkerhet kunnat fastställa då vallens lägsta parti 
inte ligger intill den största avfallsvallen. Det lägsta 
partiet vetter mot vattnet där udden stupar brant ca 
två meter ner mot strandremsan. 

Mot norr undersöktes ca en fjärdedel av golvytan 
samt tre kvadratmeter mot sydöst. Här låg tre anlägg
ningar i rad. Den största, en kokgrop med kol, ben 
och skärvsten låg närmast golvets centrum och direkt 
nordväst om denna låg två mindre gropar, den ena 
fylld med enbart skärvstenskross, den andra fylld 
med stora kolbitar. Intill dessa gropar hittades fyra 
brynen. Även en skifferkniv och ett antal skrapor 
påträffades här. Golvytan utanför anläggningarna var 
relativt fri från skärvsten. 

Gränsen för nedgrävningen i den nordvästra sidan 
syntes tydligt i profilen. I samma sida på golvytan 
var två gropar som kan höra samman med hyddans 
konstruktion. Läget och den ena gropens smala och 
sneda form gör att jag har tolkat den som spår av en 
snedställd stötta till en hydda. 

Avfallsvallarna innehöll stora mängder fynd. 
4500 avslag och 400 skrapor av kvarts och kvartsit 
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Fig. 3:39. Öronutsmyckning på 
kniv eller dolk av rödskiffer. Raä 
188, Gråtanån. Ritning Jan Lind
qvist. Umeå Universitet. 

samt enstaka flintskrapor påträffades. Dessutom till
varatogs ett 30-tal föremål av röd och grå skiffer, bl a 
knivar, dolkar och spetsar. Övriga fynd var en knack
sten, en klubba, en sänksten och en fint slipad mejsel 
av grön skiffer. En av de 8 brynen av skiffer och 
sandsten som vi fann hade tydliga slipade skåror. 
Utanför hyddan fanns också föremål från senare peri
oder bl a en holkyxa av järn samt asbestkeramik. 

15 st 14C prover från olika delar och nivåer i 
hyddgrundens vallar och golv gav dateringar mellan 
5600 BP och 3200 BP. Kol från golvytan hade en 
ålder av 4600-4000 BP. Två av proverna från de 
ytliga lagren gav sena dateringar som hör samman 
med de yngre fynden av järnyxan och keramiken. 

En mindre boplatsyta med skärvsten och avslag 
nordväst om hyddans största vall daterades till 
4165±185 BP. Övriga anläggningar på boplatsytan 
utanför hyddan var alla från perioden före eller efter 
att hyddan övergivits, anläggningar samtida med 
hyddgrunden saknas således. 

3.6.3. RAÄ 577 

Hyddgrunden ligger på en flack grusås (NO-SV) i 
väst gränsande mot Gråtanån och i öst mot en myr. 
Före dämningen utgjorde åsen en smal udde med 
öppet vatten mot väst och syd och på dess sydöstra 
sida var en smal vik som tidigare utgjort Gråtanåns 
utflöde. Hyddgrunden låg på uddens nordvästra 
strand mitt emot hyddan Raä 188 som då var belägen 
på en holme. 

Ett fångstgropsystem med 50 gropar (Raä 573) 
börjar strax norr om boplatsen. 

I området finns ett stort antal boplatser med date
ringar från mesolitikum och fram till medeltid. 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddlämningen låg ca 15 m från NV stranden på 
uddens norra del. Hyddans bottenplan var 6-7 m stort 
och närmast 5-kantigt med sidor från 3 m till 5 m. 
Golvets djup under markytan var ca 0,6 m och runt 
hela golvytan var vallar av avfall. Inklusive vallar 
var hela anläggningen 22 x 15 m och vallen var mäk
tigast i NV där den var 10,5 m bred och 0,7 m hög. 
Igenom denna fanns en 4 m lång svacka. 

Undersökningens omfattning 
Totalt undersöktes 82 m2 varav 27 m2 låg utanför 
hyddgrunden. Ca en femtedel av anläggningen 
undersöktes främst i bottenplanet och i den västra 
vallen där ett 14 m långt schakt grävdes. Dessutom 
öppnades mindre ytor i de övriga valldelarna. 

Ytorna grävdes i metersrutor efter ett koordinat-
nät i NV-SO och varje ruta grävdes i lager om 10 cm. 
Skärvsten mättes för varje ruta och lager men endast 
i delar av vallen. 

Undersökningen utfördes åren 1978-79 av Gun
hild Rydström för Västerbottens museum (Rydström 
1980, 1986). 

Benmaterialet har analyserats av Elisabeth Ire-
gren (1986- manuskript). En naturgeografisk under
sökning och pollenanalys har utförts av Jan-Erik 
Wallin (Wallin 1980a, 1986a). 

Beskrivning av anläggningen 

Vallen 
I den nordvästra, största vallen, öppnades ett 14 m 
långt meterbrett schakt. Vallen var här till största 
delen uppbyggd av avfall men inslaget av grus och 
sten var ändå stort. Avfallet bestod av skärvsten, ben 
och sot samt avslag och stenredskap. Den gamla 
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profil—• 

5m 

Fig. 3:40. Plan över hyddgrunden Raä 577, Gråtanån. Vilhelmina sn. Ett 10-tal kokgropar låg koncentrerade i golvets mitt. 

markytan under vallen markerades tydligt av ett 5 cm 
tjockt blekj ordsskikt. 

Stor uppmärksamhet riktades på vallens upp
byggnad och profilen i rapporten har därför ritats 
med högre detaljeringsgrad än vad som gäller för 
övriga grävda hyddlämningar. Vallen har, enligt rap
porten, uppbyggts av flera små högar och koncentra
tioner av skärvsten med olika mängd kol, sot och 
ben.' 

Antagandet att svackan varit en ingång kunde ej 
bekräftas. Istället tolkades svackan, samt två mindre 
svackor i samma vall, som gränser mellan dumphö
garna med avfall. Pofilen som redovisas i rapporten 
skär inte igenom svackan och tolkningen kan därför 
inte verifieras ytterligare. 

Skärvstensmängden var störst och vallen tjockast 
ca tre meter från väggsidan. Mängderna i tre rutor 
här uppgick till ca 200 liter per ruta samt ett 40-tal 
avslag. Övriga rutor i den NV vallen innehöll under 
100 liter skärvsten och mellan 5 och 15 avslag. Totalt 
fanns 13 skrapor, 2 skifferfragment och 2 kvartsit-
spetsar i vallens undersökta del. 

Ytterst lite kol påträffades och inga kolprover 
kunde samlas in i vallens understa lager. Från en 
anläggning intill golvet invid nedgrävningens botten 
men sannolikt utanför hyddkonstruktionen tillvara
togs kol som daterades till 4695±165 (St 6932). 
Anläggningen låg under den nedrasade avfallsvallen, 
och den bestod av en ca 0,5 m djup, ca 1 meter stor 
rund koncentration av sot och kol. 

I den sydvästra delen grävdes också ett schakt 
genom vallen som här var 5 meter bred och 0,5 m 
hög. Vallen bestod av ett skärvstenslager som i de 
understa lagren var kraftigt sotbemängt och som där
för avtecknade sig tydligt mot den äldre markytans 
blekjordslager. I schaktet fanns 9 skrapor, en skiffer
spets med tånge samt en koncentration av kvartsav
slag. 

I vallens södra och lägsta parti, grävdes ytterli
gare ett schakt. Här var vallens krön endast 0,4 m 
högt och innehöll 50-100 liter skärvsten och 15 
avslag per ruta. Under vallen syntes flera koncentra
tioner av sot, kol och ben. 8 skrapor låg spridda i val
len och 5 skifferämnen hittades i övre delen av en 
meterstor sot- och kolkoncentration. Kolansamlingen 
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Fig. 3:41. Profil genom golv och den västra avfallsvallen, Raä 577, Gråtanån. 

VNV OSO 

i -L 1 1 1 1 1 ± 1 1 1 1 1 1 1 

Fig. 3:42. Profil genom avfallsvallens yttre del där skärv-
stenspackningens slut markeras tydligt. Raä 577, Gråtanån. 

innehöll även ben och den låg i direkt anslutning till 
den nedgrävda väggen men på den äldre markhori
sonten. Den daterades till 4580±125 (St 6925). Lik
nande koncentrationer fanns i samma läge i det 
västra schaktet och även i sydväst. De kan emellertid 
inte tolkas som stolphål eftersom de var grunda och 
vida. I rapporten har de tolkats som avfallshögar vil
ket också är mest sannolikt. 

I östra och norra vallen grävdes 2 sammanhäng
ande ytor över vallens yttre begränsning som fram
trädde mycket tydligt där det kraftiga lagret med 
skärvsten upphörde (fìg 3:42). I den norra delen 
fanns en stor koncentration med 780 kvartsitavslag 
av homogent material. I vallens nordvästra ytterkant 
fanns ytterligare en koncentration, men här med skif
feravslag, totalt 526 st. I den östra delen var vallen 
uppdelad i tre lager; ett övre skärvstenslager och där
under ett lager sand/grus samt under detta ytterligare 
ett skärvstenslager. Gruslagret torde komma från en 
rensning av bottenplanet. 

Golvytan 

Golvytans nedgrävning syns tydligt i profilerna, dels 
genom brott i den ursprungliga markytans blekjords-
skikt och dels där gränsen går mellan skärvstenslager 
och orört grus i väggens sluttning. Den till synes 5-
kantiga formen går inte att bekräfta utifrån profilerna. 
Golvytans begränsning går i profilerna i NV och S ca 
0,5 m innanför den ritade planen och nedgrävningens 
största yta blir därmed ca 7 m i diameter. 

Golvnivån ligger i NV, på den djupaste delen, 0,8 
m under den ursprungliga marknivån vars blekjord-
skikt bryts där nedgrävningen börjar. Nedgrävningen 

syns mycket tydligt som en skarp gräns mellan orörd 
mark och avfall. 

I den södra sidan är marknivån lägre och ned
grävningen därmed grundare. Även här syns väggsi
dan tydligt där den äldre markytans lager bryts av. 

Längs väggens sidor fanns runda stenar, ca 20 cm 
stora. De tolkas i rapporten enbart som nedfallna från 
vallen men samma mönster kan ses i golvet i hydd-
grunden Raä 188 i samma område. Stenarna kan 
mycket väl höra samman med den inre väggkon
struktionen i form av tyngder för att hålla en väggbe
klädnad t ex. 

10 anläggningar påträffades på den undersökta 
delen av golvytan. Samtliga låg koncentrerade från 
golvets mitt och ut mot den västra delen av golvet till 
ca en meter från väggen. De flesta framkom ca 10 cm 
under torven och överlagrades av skärvsten och grus. 
En ytligt belägen härd med skärvstenar låg direkt 
under torven och ovanpå skärvstenslagret. Den var 
endast 7 cm djup och direkt intill hittades två sentida 
spikar. Härden hör troligen samman med ett mycket 
sent besökstillfälle. 

Vid 10-15 cm nedgrävning under torven syntes 6 
anläggningar. Alla utom en var kokgropar med kol, 
sot, ben och skärvsten. En anläggning var till inne
hållet detsamma men bestod enbart av ett 5 cm tjockt 
lager. De övriga varierade i djup mellan 25 och 45 
cm och var skålformade. Groparnas övre mått varie
rade mellan 4x4 och 4x7 dm. Från kokgropen när
mast golvets mitt togs ett kolprov som daterats till 
4740±145 BP (St 6927). Ytterligare ett prov från 
golvytan gav en liknande datering (St 6934). 

Ytterligare tre anläggningar påträffades i golvet 
på 20-30 cm djup under torven. De låg i rad längs det 
schakt som fortsatte genom den västra vallen. Två av 
dem var endast kolkoncentrationer ca 5 cm djupa och 
de var båda 35 cm i diameter. Förutom kol innehöll 
de enstaka brända ben. Kol från den västra och dju
past belägna kolkoncentrationen daterades till 
4258+165 BP (St 6926). 

De största benmängderna fanns i samband med 
kokgroparna, främst inuti men även intill dessa. I 
medeltal fanns ca 300 g ben per ruta. De flesta var 
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brända men även obrända ben förekom. Övriga ytor 
saknade ben eller hade enstaka fragment förutom i 
väggsidorna där avfallet rasat ner. 

Avslagen var relativt jämnt fördelade över golv
ytan med i snitt 5 avslag per ruta. Av de 22 under
sökta rutorna i golvplanet var 7 st fyndtomma. 
Fynden av redskap var 22 skrapor och retuscherade 
avslag, en kärna, 2 knackstenar samt 11 skifferföre
mål. Av de 5 större skifferämnen som tidigare nämnts 
i vallbeskrivningen hade en ristade linjer. Dessutom 
fanns på golvytan en kniv, ett hänge, ett spetsförar
bete och 3 slipade fragment. De flesta fynden låg i 
den sydvästra och södra sidan. 

Fynd och benmaterial 
Totalt framkom 135 fynd av redskap och 2500 
avslag. En stor del av avslagen hittades i två separata 
koncentrationer i vallens norra ytterkant, en med 
skifferavslag och en med kvartsitavslag. Kvartsitav-
slagen var av den typ som påträffas på verkstadsplat
ser från senneolitikum-bronsålder, dvs tunna avslag 
som hör samman med spetstillverkning. Av reste
rande material övervägde kvartsit något över kvarts. 
Skifferavslagen utgjorde ca 5 %. Om även koncen
trationen av skiffer räknas in utgör de en tredjedel av 
materialet vilket är mycket ovanligt. 

Fynden utgjordes till 60% av skrapor; 50 st av 
kvartsit och 30 st av kvarts. Den klart dominerande 
kategorin har i rapporten angivits som konvexa. 
Dessutom fanns 9 kärnor och 24 avslag med 
retuscherad sida. Skifferfynden var 20 till antalet och 
11 av dessa hittades i golvplanet liksom de två påträf
fade knackstenarna. Fynden av skiffer var 2 fragment 
av knivuddar och ett skaft med örondekor, en spets 
samt ett spetsförarbete, ett hänge, 5 större ämnen av 
skiffer varav ett med inristade linjer och slutligen 9 
fragment med slipade ytor men där den ursprungliga 
formen inte har kunnat bestämmas. Ett av dessa var 
sannolikt av sandsten. Av de 23 skifferföremålen var 
19 av röd skiffer. Även bland avslagen dominerade 
röd skiffer över den grå. 

Totalt fanns 3800 g brända ben och 58 g obrända 
ben. 9 viktprocent av det brända materialet har kun
nat identifieras och de består av ben från älg och 
bäver. Av det obrända benmaterialet kunde 48 g 
identifieras och de bestod av ett kanonben samt tand
delar från älg. 

Älgbenen dominerar med 135 identifierade frag
ment och från bäver identifierades 83 fragment. I lik
het med benmaterialet på en närbelägen boplats, Raä 
180, har ben från hela älgkroppar konstaterats. I oste-
olograpporten skriver Iregren att; "Det (förekomst av 
ben från hela älgkroppar) torde tyda på att man förfo

gade över goda transportmöjligheter eller att antalet 
deltagare i jakten var tillräckligt stort. I nutid, när 
styckning sker på jaktplatsen, delas en vuxen älg 
vanligen i åtta bördor (von Essen et al. 1968). Dessa 
kan då väga upp till 30-40 kg/del. Om en hel älg ska 
släpas, krävs 5-7 personer. Om terrängen är svår 
krävs fler. Skarsnö eller istransport vore att före
draga. Det är också tänkbart att det fanns riklig till
gång på vilt och att avståndet jaktplats - boplats 
därmed blev jämförelsevis kort" (Iregren, rapportma
nus 1986, Västerbottens museum). 

Iregrens tolkning av materialet är av intresse dels 
därför att ett större fångstgropsystem ligger mycket 
nära boplatsen och dels vid en jämförelse med andra 
hyddgrunder, t.ex Lesjön 26 där alla älgben i materi
alet härrör från de nedre extremiteterna medan ben 
från bäver kommer från hela djurkroppen. 

Boplatsens användningssäsong har inte kunnat 
bestämmas utifrån benmaterialet (Iregren, rapport
manus 1986). 

Sammanfattning 

Hyddan har anlagts på en grusås som vid tiden för 
bosättningen utgjorde en udde. Golvytan var rund, 7 
m i diameter, med antydan till en 5-kantigt form vil
ket dock inte kunde verifieras. Den omgivande vallen 
var mäktigast mot NV där den utgjorde en 10 m bred 
och 0,7 m hög vall. Lägst och smalast var den södra 
sidan. 

En möjlig ingång fanns i den västra och största 
vallen där en svacka från golvet och ut till vallens 
ytterkant fanns. Svackan, samt två mindre i samma 
vall, har i rapporten ansetts enbart utgöra gränser 
mellan dumphögarna av avfall men det kan heller 
inte uteslutas att den större även utgjort ingång. 
Dumphögarna består av det avfall som rensats ut från 
bostaden och placerats utanför ingången. Avfallshö
garnas placeringen direkt utanför dörren ger också 
vindskydd och det kan vara ett mycket medvetet val 
och inte bara ett utslag av lättja. 

Vallen var uppbyggd av avfall av skärvsten, kol, 
ben och avslag som dumpats i mindre högar vilka 
framträdde tydligt i den nordvästra vallen som kon
centrationer med olika sammansättning av avfallet. 

Golvet var nedsänkt i marken och låg i den dju
paste delen mot NV ca 0,8 m under ursprunglig 
markyta. 50 % av golvytan undersöktes. Här påträf
fades 10 anläggningar som alla låg i den NV delen av 
golvet. Anläggningarna bestod av 7 kokgropar och 2 
kolkoncentrationer som möjligen kan vara rester av 
kokgropar där endast bottendelen återstår. Förutom 
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Fig. 3:43. Vy från norr över Malgomajs nordligaste spets vid Stalon, Vilhelmina sn. Stalonnäset med minst 7 hyddgrunder 
ligger till vänster på bilden. Ytterligare 3 hyddgrunder finns i området. Foto Å. Lundberg. Västerbottens museum. 

en ytligt belägen härd torde alla höra samman med 
bosättningen i hyddan och två dateringar från dessa 
bekräftar också en bosättningperiod som omfattar 
perioden runt 4500 BP. 

Fynden bestod av 2500 avslag av kvartsit, kvarts 
och skiffer samt 135 redskap och bearbetade stenar. 
Hälften av avslagen kom från två koncentrationer i 
vallens norra ytterkant och en av dem hör troligen till 
en senare bosättningsperiod. 36 av redskapsfynden 
återfanns i golvplanet. Bl a fanns här de två knack-
stenar som hittades samt hälften av alla hela och 
fragmentariska skifferföremål. Fynden var av de 
typer som vanligen förekommer i hyddgrunderna; 
skrapor (68%), kärnor, knackstenar, knivar och pil
spetsar. Även förarbeten och ämnen ingår i fyndma
terialet. 

Från benmaterialet har endast älg och bäver kon
staterats. Benen härrör från hela älgkroppar vilket 
kan tolkas som en bekräftelse på att delar av det 
mycket närbelägna fångstgropsystemet utnyttjats 
under denna tid. 

3.7. STALON, VILHELMINA SN, VÄSTER
BOTTEN 

Byn Stalon ligger vid den allra nordligaste spetsen av 
sjön Malgomaj (337,5-344 möh) som tillhör Ånger
manälvens vattensystem. Här ligger den största sam
ling av hyddgrunder som påträffats i inlandet. 
Sammanlagt finns 11 hyddgrunder av något varierade 
typer. Dels finns runda med tydligt nedgrävt botten
plan, ovala och rektangulära med endast en svagt 
antydd nedgrävning i bottenplanet men även en rek
tangulär tomtning med tydligt nedgrävt golv och med 
en mellanvägg som delar upp bostaden i två rum. En 
av hyddgrunderna har också en tydlig sexkantig bot
tenplan. 

Två dalgångar möts vid Stalon, den största 
utgörs av Storåns utlopp och en mindre av Stalon-
sjöns utflöde i Malgomaj. Mellan dessa, vid Stalon
näset, och söder om Storån har ett grusdelta bildats 
vid inlandsisens avsmältning. Här ligger samtliga 
hyddgrunder glest spridda över grusdeltats stränder. 
Inga hyddrester har påträffats på moränmark eller 
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Fig. 3:44. Stalonnäset vid Malgo-
majs nordligaste spets, Vilhelmina 
sn. 11 hyddgrunder ligger väl sam
lade vid stränderna av två större 
uddar vid Stalonsjöns utlopp samt 
Storåns utlopp i Malgomaj. 
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annan marktyp. Området med hyddlämningar är ca 
1,5 km långt och 0,5 km brett. 

Ett fångstgropsystem med 18 gropar (Raä 130) 
skär den norra dalgången och fortsätter längs berg
kanten västerut mot Storåns dalgång. Fångstgroparna 
ligger på moränmark. En av groparna undersöktes 
1980 och befanns vara byggd av delvis mycket stora 
stenblock i botten. Terrängen är här mycket blockrik. 
Fångstgropen daterades med ett kolprov från grop
botten till 5380±170 BP (St 8118). Stalon har rikliga 
tillgångar på kvartsit som ofta återfinns i lösa block i 
området. Det största registrerade blocket är 3 meter i 
höjd, bredd och längd och har tydliga spår av bear
betning och stora mängder losshackat material invid 
blocket. Att kvartsit, särskilt den grå och svarta, varit 
lättåtkomlig märks också i fyndmaterialet på Stalon
näset där ett överlagrat skikt med kvartsitavslag intill 
verkstadsplatser för spetstillverkning har daterats till 
3470±155 BP (St 8117). 

Exempel på lämningar från mesolitikum finns i 
form av en eldplats som bestod av en 0,4 x 0 ,3 m 
stor yta med rödbränd sand. Härden låg intill en rek
tangulär hyddgrund och ca 300 kvartsavslag och 60 
avslag av bergkristall tillvaratogs vid härdplatsen. 

Kol från anläggningen gav dateringen 6555±95 BP 
(St 7394), dvs nära 3000 år innan den intilliggande 
hyddan anlades. 

Området hör till förfjällen och gränsar till berg
kullslätt. I ett gynnsamt läge uppströms Storån har 
även ett bestånd av alm levat kvar sedan varmare kli
matperioder. 

Malgomaj reglerades år 1956 och inför den för
ändring som skulle komma att lägga stora markområ
den under vatten, inventerades stränderna längs de 
berörda sträckorna. Stalons hyddgrunder upptäcktes 
dock inte och av de 11 grunder som finns här ligger 
nu 8 under vatten. Västerbottens museum har därför 
undersökt delar av hyddorna inom projektet "Arkeo
logi vid reglerade sjöar och vattendrag". Projektets 
syfte har bland annat varit att rädda fornlämningar 
som hotas av förstörelse genom erosion förorsakad 
av vattenregleringen. 

Ett stort problem har varit att hinna undersöka 
fornlämningarna under de vårveckor som står till 
buds innan magasinen fyllts. De 7 undersökta hydd-
grunderna hör till fornlämningslokalerna Raä 772, 
773, 774, 636 och 639. Grävningarna utfördes åren 
1979 och 1980 inom ovan nämnda projekt. Vid alla 
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Fig. 3:45. Profil genom golv och avfallsvallen i huddgrunden, Raä 772, Stalon. 

Fig. 3:46. Plan över hyddgrunden Raä 772, Stalon. 

undersökningar förutom den tudelade rektangulära 
hyddgrunden på Raä 636 har jag själv deltagit (Fors
berg & Lundberg 1979b, Lundberg 1981, Melander 
1980b). 

Samtliga ytor undersökta vid Stalon har grävts i 
artificiella lager om 10 cm och jorden har sållats 
genom 3 mm nät. Skärvstensmängd har uppmätts i 
liter för varje lager. 

En naturgeografisk undersökning av området har 
utförts av Jan-Erik Wallin inom samma projekt (Wal-
lin 1980b, 1986b). Osteologisk analys av benmateri
alet utfördes 1983 av Stig Holm, Osteologiska 
Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet 
(Holm, S 1983). 

3.7.1. RAÄ 772 

På Stalonnäsets norra sida ligger fyra hyddgrunder i 
rad på den svagt sluttande stranden och samtliga lig
ger under vatten när dämningsnivån är normal under 
sommaren. Raä 772 ligger längst norrut av de fyra 
och är en av de minsta grunderna. 

Storlek, form och belägenhet 
Formen är mycket oregelbunden med yttermåtten 14 
X 1 lm. Bottenplanet är ca 4 m i diameter, runt till for
men och det är nedgrävt 30-40 cm djupt under mark

ytan. Då bottenplanet inte undersöktes är torvlagrets 
tjocklek okänd och måttet bedömt utifrån den kors
profil som nivåkarterades. Ingången var tydligt mar
kerad som ett lägre parti i vallen och ligger mot 
nordöst, dvs mot vattnet. Hyddgrunden ligger på plan 
mark ca 20 m från den ursprungliga stranden. 

Undersökningens omfattning 
Endast två meterrutor undersöktes, i nordvästra och 
sydöstra valldelarna. Syftet var att konstatera vallar
nas uppbyggnad samt att datera hyddan (Lundberg 
1981). 

Beskrivning, vallen 
Den sydöstra vallen bestod av en 0,5 m tjock pack
ning av skärvsten blandat med kol och sot. Ca 100 g 
brända ben insamlades samt 27 kvartsitavslag och 2 
kvartsavslag. 

Den nordvästra vallen innehöll grus med inslag 
av skärvsten och kol ner till -40 cm. Enstaka avslag 
samt en benbit var enda fynd i rutan. 

Vallarna har således tillkommit så att det upp
skottade gruset från golvplanet har lagts mot väst och 
nordväst och den sydöstra samt sannolikt även den 
södra och östra vallen har byggts upp med avfall. Kol 
från avfallsvallens botten, dvs den äldsta bosättnings
fasen gav dateringen 5180±70 BP (St 7805). 

Fynd och benmaterial 
Förutom ett 30-tal avslag fanns ett retusherat avslag 
och en bearbetad skifferbit. Inget av de brända ben
fragmenten kunde identifieras. 

Sammanfattning 
De två undersökta meterrutorna gav förutom en date
ring av vallen, en viss information om vallens upp
byggnad där den sydöstra sidan bestod av avfall och 
den nordöstra av sand och grus. 

3.7.2. RAÄ 773 

Hyddgrunden ligger ca 50 m SÖ om Raä 772. Mar
ken är svagt sluttande och numera gräsbevuxen. 
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Fig. 3:47. Profil genom golv och avfallsvall i hyddgrund Raä 773, Stalon. Den undersökta rutan i golvytan överdämdes 
under pågående arbete. 
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Storlek, form och belägenhet 
Yttermåtten på hyddlämningens vallar är 20x15 m 
och de är 0,3-0,7 m höga . Golvplanet är 9 x 9 m stort 
och 0,6 m djupt från ursprunglig markyta räknat. 
Golvplanets form är närmast runt. 

Antydan till ingång finns i NÖ delen som vetter 
mot Stalonbäcken. Hyddan har anlagts ca 25 m från 
den dåtida stranden. 

Undersökningens omfattning 
Tre enmetersrutor undersöktes helt, en ruta i respek
tive valldel mot N,V och S. Ytterligare en ruta i bot
tenplanet påbörjades men kunde inte slutföras p.g.a. 
att rutan vattenfyIldes efter ca 10 cm nedgrävning 
(Lundberg 1981). 

Beskrivning, vallen 
Den södra valldelen hade ett 0,65 m tjockt avfallsla
ger med skärvsten, brända ben och avslag. Lagret var 
kraftigt kolblandat, svagast i ytan och i det närmaste 
helt svart närmast gamla markytan. Gränsen mellan 
dessa två lager var mycket tydligt markerad både vad 
gäller färg och material. 

Västra vallen utgjordes av grus med riklig 
inblandning av skärvsten, ca 10 liter per lager om 10 
cm. I lagrets botten var ett 4 cm tjockt sotlager. Rutan 
saknade nästan helt fynd och endast en benbit hitta
des. 

Den norra vallen bestod även denna av grus och 
skärvsten. Ben och avslag fanns endast i de två 
översta lagren. 20 cm ner i vallen kom en dm-stor 
mörkfärgning som sedan övergick i ett rödfärgat 
område, 30 x 40 cm stort, i det NÖ hörnet. Färg-
ningen var av finkornigt material och innehöll kolbi
tar. I rutan fanns ett stort antal naturstenar, de flesta 
från 30 cm djup och placerade omkring rödfärg-
ningen. Den gamla markytan påträffades vid 40 cm 
under torven men rödfärgningen fortsatte ner till -60 
cm. 

N 
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Fig. 3:48. Plan över hyddgrunden Raä 773, Stalon. 

Det rödfärgade området måste alltså höra till en 
nedgrävning anlagd efter vallens tillkomst och grävd 
djupare än denna. Gropen har troligen varit kantad 
med stenar för att hindra grus att rasa ner. 

En datering från kol i avfallsvallens bottenlager 
gav 5000±180 BP (St 7806). 

Fynd och benmaterial 
5 skrapor och retuscherade avslag hittades samt en 
skifferbit med sågmärken. 

Ca 60 g brända ben påträffades och ett fragment 
av älg samt två ben från bäver konstaterades. 

Sammanfattning 
Liksom föregående hyddgrund har även den här 
byggts upp med en grusvall mot N och V och den 
södra sidan var uppbyggd av avfall, till största delen 
skärvsten. Den norra och västra sidan av vallen hade 
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Fig. 3:49. Profil genom golv och avfallsvallar i hyddgrund 

Fig. 3:50. Hyddgrund 774 Al, Stalon. 

också en jämnare form än den södra sidan. Anlägg
ningen i den norra vallen innehöll inga fynd och en 
tolkning är därför svår att göra. Den röda färgen och 
kolbitarna indikerar möjligen någon form av brän
ning men fördjupningen kan också ha fyllts igen 
senare när användningen upphört. Det finkorniga, 
homogena materialet är svårt att förklara. En jämfö
relse kan göras med hyddgrunden vid Sandsjön, Sor-
sele där en grop med fem sänkstenar samt kolbitar 
vid mynningen har tolkats som en korg innehållande 
nät. 

3.7.3. RAÄ 774 Al 

Två hyddgrunder (Al och A2) och en separat skärv-
stenshög (A3) ligger på svagt sluttande mark ca 15 m 
från den dåtida stranden och nästan 100 meter SSO 
om 773. 

Sommaren 1979 gjordes ett försök att valla in en 
av hyddgrunderna (Al) för att kunna göra en mer 
omfattande undersökning. Försöket misslyckades 

dock eftersom grusmaterialet var alltför genomsläpp-
ligt för att kunna hålla området torrt. Istället under
söktes en intilliggande skärvstenshög, A3, belägen på 
torrare mark mitt emellan Al och A2. Dessutom 
undersöktes 27 provrutor ovanför hyddlämningarna. 
11 rutor innehöll skärvsten och två rutor dessutom 
enstaka avslag. Året därpå grävdes provrutor i hydd
grunderna. 

Storlek och form 
Anläggningen är 16x12 m stor (SÖ-NV) med ett 6 x 
5 m stort bottenplan nedgrävt 0,3-0,4 m under mark
ytan. Vallen runt om är högst i SÖ där den är 0,7 m 
hög. Vallens bredd varierar från 1 till 4 m och formen 
är därför oregelbunden. Invid vallens högsta del, dvs 
mot öst, antyder ett lågt parti en trolig ingång. Golv
planet har antydan till 6-kantig form vilket är ovan
ligt. Det var också en av anledningarna till att vi 
gjorde ett invallningsförsök eftersom vi här hade en 
synlig konstruktionsdetalj som skulle kunna bidra 
till att lösa frågor om hur hyddan byggts. 

Undersökningens omfattning 
Eftersom invallningsförsöket misslyckades öppnades 
endast ett tre meter långt schakt i golvplanet samt 
enmetersrutor i norra, södra och västra vallen (Fors
berg & Lundberg 1979b, Lundberg 1981). 

Beskrivning av anläggningen 

Vallen 
Den södra vallen var uppbyggd av skärvsten och 
övrigt avfall i ett 0,6 m tjockt lager. Som i de övriga 
avfallsvallarna var sot- och kolmängden koncentre
rad till de nedersta lagren. En mycket tydlig gräns 
framträdde där vallen övergick i den äldre naturliga 
markytans orörda grus. Totalt fanns 200 liter skärv
sten och 95 gram brända ben i rutan. Dessutom fanns 
84 avslag varav 8 av kvarts och övriga av kvartsit. 
Ett retuscherat avslag var det enda fyndet i rutan. 
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Fig. 3:51. Profil genom golv och avfallsvallar, Raä 114 A2, Stalon. 

Den västra vallen var ca 0,2 m hög och bestod 
endast av grus med enstaka skärvstenar och avslag. 

Vallens norra del var 0,3 m hög vilket markera
des av den gamla markytans blekjordslager. Materi
alet var grus från golvplanet samt måttliga mängder 
skärvsten och avslag. 

Koldateringar erhölls från avfallsvallens djupaste 
och äldsta lager; 5460±150 BP (St 7809), och det 
mellersta lagret i samma ruta, 5395±180 BP (St 
7807). 

Golvytan 

Bottenplanets yta var mycket jämn och plan. De tre 
undersökta rutorna låg placerade från mitten och ut 
mot östra sidan intill den förmodade ingången. I de 
två rutorna mot väst, dvs mot golvplanets mitt, fanns 
fyra kokgropar som alla innehöll mycket kol. Alla 
fyra låg under ett skärvstenslager, i och under ett 
svartfärgat lager blandat med rödbränd mjäla. Över 
hela ytan fanns koncentrationer av brända ben. Vid -
25 cm fanns enbart det naturliga gruslagret förutom i 
de två djupaste kokgroparna. Kokgroparna innehöll 
förhållandevis mycket kol och ben men bara enstaka 
skärvstenar. De övre två groparna var svåra att 
begränsa då de sammanföll med det mörka lagret. De 
två undre groparna var ca 0,4-0,5 m stora och ca 0,25 
m djupa. Formen var jämnt rundad. Den djupast lig
gande kokgropen var nedgrävd 0,5 m under den 
senaste golvytans nivå. Kol från den näst djupaste av 
de fyra kokgroparna i golvet har daterats till 4910±90 
BP (St 7808). 

I rutan närmast ingången fanns inga anläggningar 
eller kollager. Här fanns endast ett lager skärvsten 
och under detta var grus med stort inslag av sten. 

Fynd och benmaterial 

36 fynd tillvaratogs sammanlagt i rutorna. Samtliga 
fynd utom ett var av kvartsit och de bestod av skra
por, retuscherade avslag och en kärna. En flintskrapa 
utgjorde undantaget och den hittades i golvplanets 
översta lager. 

Totalt fanns ca 300 g brända ben men inga frag
ment har kunnat artbestämts. 
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Fig. 3:52. Plan över hyddgrund Raä 774 A2, Stalon. 

Sammanfattning 
Hyddlämningen hade byggts upp på samma sätt som 
de två övriga. En vall av grus från det nedgrävda 
golvplanet fanns i norr och väst. Avfallet med rikliga 
mängder skärvsten hade lagts mot söder och sanno
likt även mot sydöst. Ovanligt med denna hyddgrund 
är den hexagonala form som antyds i väggsidorna. 

Ingången har varit placerad mot öst där vallen har 
ett mycket lågt smalt parti i direkt anslutning till 
avfallsvallens bredaste del. 1-2 m in från ingången 
har kokgropar anlagts. De fyra undersökta kokgropa
rna överlagrade varandra vilket tyder på att golvpla
net höjts något med tiden. Ett mörkt rödsvart 
mjälajordslager utgör spår efter bosättning under en 
lång tid. Tre koldateringar visar på en bosättning 
mellan 4900-5500 BP. I de undersökta delarna hitta
des 35 skrapor och retuscherade avslag samt en flint
skrapa. 

3.7.4. RAÄ 774 A2 

Hyddgrunden ligger endast 10 m S om Al och anty
der därmed möjligen samtidighet med tanke på den 
avfallsvall som ligger mitt emellan de två grunderna. 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddgrundens yttermått är 12 x 9 m (NV-SÖ) och 
golvytan är 4 x 4 m stor och rund till formen. Vallen 
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är halvcirkelformad och ingen tydlig gräns mellan 
golvplan och vall finns mot NÖ. Vallen är högst i 
östra delen och den är här 0,4 m över markytan. Bot
tenplanet är nedgrävt ca 0,3 m. 

Fynd och benmaterial 

Inga fynd påträffades förutom 6 avslag. Ca 30 gram 
brända ben insamlades och ett fragment av älg kon
staterades. 

Undersökningens omfattning 

Endast två provrutor undersöktes (Lundberg 1981). 
En i den östra vallen och en i den västra. Syftet var 
att datera hyddlämningen samt att konstatera om 
valluppbyggnaden var densamma som i de övriga tre 
hyddgrunderna. 

Beskrivning av anläggningen 

Den östra vallen var 0,4 m hög och uppbyggd av 
avfall. Den undersökta meterrutan innehöll 175 liter 
skärvsten, 30 g brända ben, kol samt ett enda kvarts
avslag. Under vallen syntes ett tydligt blekjordslager 
från den gamla markytan. Kol från avfallsvallens 
mellersta lager gav dateringen 4100±140 BP (St 
7810). 

I den västra vallens ruta fanns inte samma kol
mängder men däremot rikligt med skärvsten i det 
översta lagret. Under skärvstenen var ett tunt skikt 
rödbränd sand som övergick i den naturliga mark
ytans grusmaterial. 6 avslag av kvarts och kvartsit 
påträffades. 

Sammanfattning 

Endast två meterrutor undersöktes, dels i vallens 
högsta parti mot öst som bestod av avfall och dels i 
den västra vallen där enbart grus och skärvsten 
påträffades. Inga undersökningar gjordes i det runda 
golvplanet som var ca 0.3 m djupt. En förmodad 
ingång fanns mot nordväst. 

3.7.5. RAÄ 774 A3, SEPARAT AVFALLSHÖG 

Skärvstenshögen ligger mellan de båda hyddgrun
derna Al och A2 och hör därför sannolikt samman 
med dessa. Att en separat avfallshög ligger intill 
hyddgrunderna är mycket ovanligt för fornlämnings-
typen. 

Storlek, form och belägenhet 

Den ovala avfallshögen har måtten 8 x 6,5 m och är 
0,5 m hög. Den ligger endast 5-7 m ifrån och mellan 
hyddgrunderna. 
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Fig. 3:54. Plan över rektangulär 
hyddgrund med två rum, Raä 636 
Al, Stalon. 

Undersökningens omfattning 
Ett 6 meter långt schakt öppnades i avfallshögens 
längdriktning (Forsberg & Lundberg 1979b). 

Beskrivning av anläggningen 
Avfallshögen eller skärvstenshögen innehöll samma 
typ av material som hyddgrundernas avfallsvallar. 
Andelen skärvsten var dock mycket stor, totalt 1000 
liter i de 6 rutorna. Mellan skärvstenen var jord av 
finkornig typ som känns som oljig svart lera vilket 
ger ett intryck av att avfallet bestått av enbart orga
niskt material. Den naturliga markytan saknar helt 
finare material. I högen fanns även stora mängder sot 
och kol samt rikligt med brända ben, avslag och fynd 
av skrapor. 

Kolprov från vallens djupaste lager gav dater
ingen 5495±220 BP (St 7446). 

Fynd och benmaterial 
Totalt fanns 10 skrapor av kvartsit, 384 kvartsitav-
slag och 33 kvartsavslag samt drygt 500 g brända 
ben. Benmaterialet bestod av enstaka fragment av 
kranium, tänder och skulderblad som ej kunde 
bestämmas, samt fem fragment från extremiteter från 
älg (Holm, S 1983:3). 

Sammanfattn ing 
Avfallshögen skiljer sig från hyddgrundernas 
avfallsvallar så till vida att den innehöll mer skärv
sten än genomsnittligt i hyddorna. Dessutom fanns 
mindre grusinblandning i materialet mellan skärvste

nen vilket kan bero på att ingen förnyad nedgrävning 
av ett golvplan har skett här. 

3.7.6. RAÄ 636, Al 

Boplatsen Raä 636 är belägen på Stalonnäsets södra 
strand och den är i sin helhet mer än 120 m lång. På 
boplatsen har två hyddgrunder registrerats. Möjligen 
finns ytterligare en rektangulär grund. På boplatsen 
finns även två jordugnar och en verkstadsplats (se 
inledningen till kap 3.7). Marken består av sand och 
finare grus. 

Båda hyddgrunderna ligger helt ovan dämning-
gränsen men kommer på sikt att raseras av den stän
digt fluktuerande vattennivån som kan variera upp 
till 6,5 m. 

Storlek, form och belägenhet 

Hyddgrunden ligger på plan mark på boplatsens syd
östra del direkt ovanför ett 2 m högt strandhak som är 
utsatt för stark erosion. Hyddgrunden bestod av två 
rektangulära nedgrävningar med en meterbred orörd 
vägg emellan. I rapporten beskrivs bottenytorna på 
golvplanen vara 4 x 2,5 m (N-S) respektive 3 x 2,7 m 
samt 0,35 m djupa. Synliga låga vallar fanns på den 
sydvästra och nordöstra sidan. Väggsidorna var 
sneddade och hela ytan inklusive vallar var 11 x 9m 
(Ö-V). 
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Undersökningens omfattning 
44 undersöktes varav 13 meterrutor låg utanför 
själva hyddgrunden. Bl a undersöktes en härd (A6) 
belägen 11 m öst om hyddlämningen. 

Hyddgrunden undersöktes år 1979 av Jan Melan-
der inom tidigare nämnda projekt (Melander 1980 b). 

Beskrivning av anläggningen 

Vallen 
Runt det rektangulära, tudelade och nedsänkta golv
planet fanns en låg vall. Den södra vallen mot vattnet 
var den mäktigaste med ett 0,3 ni tjockt lager av 
skärvsten och annat avfall blandat med finare grus. 
Vallen var som bredast 4,2 m och slutade vid den 
branta brinken mot vattnet. Tydligast markerad var 
vallen i väst men sannolikt fortsatte den längs hela 
långsidan. I vallen fanns områden med stark inbland
ning av kol och sot, ibland hela kollager i form av 
tunna linser mellan lagren av skärvsten. Vallen hade i 
övrigt de karaktäristiska dragen med större anhop
ning av sot och kol längst ner i vallens djupaste lager. 
En tydligt markering av det äldre blekjordslagret 
fanns under hela vallen liksom även ytor med bränd 
sand. Brända ben saknades helt i vallen. 

Den nordöstra vallen innehöll endast grus och 
även enstaka skärvstenar mot norr. Den östra delen 
undersöktes ej och här kan möjligen även avfall fin
nas. En helt tom meterbred yta fanns mellan den 
nordöstra och södra vallen. Ingången har i rapporten 
angetts ligga mellan den sydöstra och den nordöstra 
vallen vilket skulle förklara den tomma ytan. 

Väggen mellan de två golvytorna var i det när
maste orörd och innehöll enstaka skärvstenar i det 
översta lagret samt en fläck med sot och kol. 

En serie koldateringar från den södra vallen gav 
dateringarna 3635±95 BP (botten av vallen, direkt 
ovanför det gamla blekj ordslagret), 3610±160 BP 
(botten av vallen) och 545±135 BP (från översta lag
ret i vallen, direkt under det övre blekj ordslagret) (St 
7391-7393) 

Golvytan 
De delar av golvytorna som undersöktes innehöll 
inga anläggningar. I den södra halvan av det västra 
golvplanet var blekj ordslagret djupare invid väggen 
och en kolsträng fanns längs väggen i det sydvästra 
hörnet. I övrigt fanns i västra golvet enstaka skärv
stenar, men inte i några tydliga koncentrationer. Fyn
den bestod av 27 skifferavslag i sydöstra hörnet. Av 
profilen genom golvytan kan man se att en tydlig 
gräns finns vid väggen. Blekjordslagret har en 
mycket skarp lodrät kant på båda sidor som kan vara 

golvets ursprungliga begränsning. Bredden på golv
ytan skulle då endast ha varit 1,85 m. På samma pro
fil syns det västra golvplanet ligga 0,3 m under den 
naturliga markytan och det östra golvplanet endast 
knappt 0,2 m djupt. 

Fynd och benmaterial 
13 fynd påträffades i hyddanläggningen och samtliga 
låg i vallens södra del; 7 skrapor av kvarts, kvartsit 
och flinta, två kärnor och en kvartsitkniv? samt en 
skifferspets, en del av en flintspets och en klubba. 
Flintfynden låg alla i det översta 10-cm lagret. 
Endast 29 avslag av kvartsit fanns i anslutning till 
hyddgrunden. Däremot var skifferavslagen, ett 40-
tal, ovanligt många. Mer än 40 kvartsavslag hittades 
också men de flesta låg i djupare lager och hör därför 
till en bosättning före hyddans tillkomst. Brända ben 
saknas helt i anläggningen. 

Vid den undersökta härden dominerade avslagen 
av kvarts (ca 300) och bergkristall (60 st). Andelen 
kvartsit var 45 st. Härden bestod av en 0,4 x 0,3 m 
stor yta med rödbränd sand som framkom ca 10 cm 
under torven. Intill härden fanns en lika stor yta med 
kolbitar och skärvsten. Kol från anläggningen gav 
dateringen 6555±95 BP (St 7394), dvs nära 3000 år 
tidigare än dateringarna från hyddlämningen. 

Sammanfattn ing 
Dateringen av hyddgrunden visar att den är ca 500 år 
yngre än de runda hyddgrunderna i området. Raä 639 
som beskrivs längre fram, har också en rektangulär 
form och är också den yngre än de runda. Avfallet 
hade deponerats på den södra sidan av golvplanen. 
Vallarnas innehåll och belägenhet samt det ned
grävda golvplanet visar på en kontinuitet från tidi
gare bosättningsperioder. Man har fortsatt att 
producera skärvsten, och utnyttjat kvartsitmaterial 
och skiffer. 

Inga kokgropar fanns i golvytan och brända ben 
saknas även. Mängden avfall tyder ändå på en längre 
bosättningstid och skärvstenen torde ha tillkommit i 
någon form av härd eller kokgrop. Möjligt är natur
ligtvis att någon sådan anläggning finns i de ej under
sökta ytorna. Golvytorna bör ha använts samtidigt, 
möjligen har den västra anlagts tidigare eftersom 
avfallsvallen är kraftigast vid dess södra sida och 
golvet ligger djupare. De två golvytorna som avskiljs 
av en hel vägg skulle kunna betyda att två ingångar 
också bör finnas, en för varje rum. Den västra golv
ytan har också ett lägre parti i södra delen av väst
väggen som skulle kunna tolkas som ingång, men 
ytan har ej undersökts. 
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Fynden är de vanliga med skrapor av kvartsit och 
en skifferspets som låg i den södra vallen. Kvartsma
terialet låg till största delen i lager som hör till en 
tidigare bosättningsfas. En trasig klubba hittades 
ytligt i utkanten av vallen och kan mycket väl höra 
samman med hyddgrunden. 

3.7.7. RAÄ 636, A2 

Storlek, form och belägenhet 
A2 är en rund hyddgrund med tydlig vall runt hela 
golvytan. Vallen inräknad var anläggningen ca 9 m i 
diameter. Bottenplanet var 3 x 3,7 m och det var ned
grävt 0,3 m under den naturliga markytan. Vallen var 
mellan 0,1- 0,3 m hög och upp till 2,5 m bred och 
hade en jämn form. Det lägsta partiet av vallen låg 
mot söder och har sannolikt utgjort ingång. Fornläm-
ningen låg på boplatsens nordvästra del ca 5 m från 
det två meter höga och kraftigt eroderade strandha
ket. 

Undersökningens omfattning 
Lokalen undersöktes 1979 (Forsberg & Lundberg 
1979b). 30 m^ av hyddgrunden undersöktes samt 5 
meterrutor utanför. Ett krysschakt öppnades genom 
anläggningen för att konstatera vallens uppbyggnad. 
Golvytan undersöktes i det närmaste i sin helhet. 

En jordugn samt en verkstadsplats intill hydd
grunden undersöktes samtidigt men de var båda till
komna senare. Intill fanns även en grop som var 
samtida med eller något äldre än hyddlämningen. 

Beskrivning av anläggningen 

Vallen 
Till största delen bestod vallen av finare grus och 
skärvsten i mängder från 10-50 liter per kvadratme
ter. Endast mot öst var vallen tydligt uppbyggd även 
av annat avfall i form av brända ben, köl och fynd 
som avslag och skrapor. Spår av den ursprungliga 
markytan syntes under den norra och östra vallen 
som ett undre blekjordslager. 

Medeltalet för skärvstensmängden i hyddgrunden 
var 15 liter per ruta och nivå. Större mängder fanns i 
de fyra anläggningarna, i den östra vallen och i 
rutorna direkt väst om ingången. Även mängden 
brända ben var störst i dessa delar. 

I och under den SV delen av vallen framkom två 
nedgrävningar. Den ena låg i direkt anslutning till 
den västra väggdelen. Den syntes svagt ner till ett 
djup av 50 cm under torven i form av något rödare 
nyans på gruset i vilket också fanns skärvsten. Grop
ens botten var plan och hade ett tunt lager skenhälla. 
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Fig. 3:55. Plan över hyddgrund Raä 636 A2. En kokgrop 
och ytterligare en anläggning i golvplanet har markerats. 

Den andra nedgrävda gropen var synlig från 30 cm 
under torven, dvs troligen använd innan hyddan upp
fördes. Gropen var ca 15 cm djup och hade en spet
sig form i botten. Den låg också längre ifrån 
golvplanet och inte som den förra så nära väggen att 
den därav skulle kunna höra samman med hyddgrun
den. 

Ytligt i samma vall var en liten kolgrop som date
rades till 1100+90 BP (St 7444) och som därför inte 
hör samman med hyddanläggningen. 

Sydöst om och utanför vallen fanns en grop, ca 
0,5 m i diameter och med raka väggar. Gropen inne
höll röd-gulfärgad sand med enstaka brända ben, kol 
och små skärvstenar. Den daterades till 54951185 BP 
(St 7443) och var därmed något äldre än anläggning
arna i hyddgrundens golv. 

Golvet 
I profilen syns inga helt tydliga spår efter golvets 
nedgrävning. En viss fördjupning av blekj ordslagret i 
väggdelen kan dock troligen tolkas så att ytan varit 
öppen, dvs exponerad en längre tid. Den östra och 
västra väggsidan hade tydliga blekjordsfördjupningar 
men den norra och södra sidan är svårare att tolka. 

Golvplanet hade en jämn yta förutom en förhöj
ning förorsakad av en rotvälta. Två anläggningar 
fanns på den undersökta delen av golvytan, en tydlig 
kokgrop och en anläggning som rörts om kraftigt av 
rotvältan. I och på ytan mellan de två anläggning
arna fanns olika färgningar och rikligt med brända 
ben. Jordarten var här mo och mjäla i motsats till 
övriga ytor på golvet som bestod av sand. 

Kokgropen (fig 3:56) låg i golvplanets mitt, 0,5 m 
från östra väggen. Den syntes vid 10 cm under torven 
som en koncentration av skärvsten. I kokgropen var 
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Fig. 3:56. Profil genom kokgrop i 
golvets östra del, Raä 636 A2, Sta-
lon. 
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Fig. 3:57. Profil genom golv och avfalls vallar i hyddgrunden Raä 636 A2, Stalon. 

en tät packning av skärvsten och ej spruckna stenar. 
Fyllningen mellan stenarna bestod av mörkbrunt, fin-
kornigt material blandat med brända ben och kolbi
tar. Gropen var 0,5 m i diameter vid mynningen och 
30 cm djup. Formen var jämnt rundad och i botten 
fanns rikligt med sten. Kokgropen har daterats till 
4775±195 BP (St 7447). 

Den andra anläggningen var svårare att bedöma 
då den var kraftigt omrörd och därmed utspridd över 
en större yta, ca 1,5 m i diameter. I anläggningen 
fanns stora mängder skärvsten och större flata skif
ferstenar, varav många var kantställda. I den sydväs
tra delen, intill hyddans vägg, fanns en rödbränd 
tydlig kant. I den sydöstra och norra delen fanns rik
ligt med kol. Anläggningen kom fram 10 cm under 
torven och vid 30 cm fanns endast orörd sand. Kol
prov från anläggningens djupare delar daterades till 
4970±270 BP (St 7453). 

En större sten, 30 cm i d iameter, med flat ovan
sida låg ytligt i golvytans mitt. 

Vallens södra del var mycket låg och av profilen 
att döma hade inga mängder sand eller avfall påförts. 
Skärvstensmängden var också jämförelsevis liten 
och inga spår fanns av en äldre markyta. Rutorna 
direkt väst om de fyndtomma rutorna hade däremot 

stora mängder skärvsten och rikligt med brända ben 
vilket jag tolkat som att ingången legat på den tomma 
ytan, med riktning mot vattnet. 

Fynd och benmaterial 
Av de 80 fynd som fanns i hyddgrunden var 63 st 
skrapor, ca 80 %. Samtliga utom en var av kvartsit. 
Övriga fynd var två små skifferspetsar, en skifferbit 
med spår av sågning samt ett fragment av ett slipat 
föremål av ett grönstensliknande material. Fynden 
dominerade i den östra delen av golvet och vallen, 
samt i den södra valldelen vid ingången. Spetsarna 
låg invid väggsidorna mot norr och söder. 

Ca 500 g brända ben tillvaratogs. Ett fragment 
brunbjörn, två bäver och två älg har kunnat artbe
stämmas. 

Sammanfattn ing 
Hyddgrunden syntes mycket tydligt i terrängen. Den 
norra och västra vallsidan bestod av sand uppskottat 
från golvet samt i norr även rikligt med skärvsten. 
Avfall i form av kol, ben och avslag hade lagts mot 
öster och direkt väst om ingången som sannolikt 
legat mot vattnet, dvs mot söder där avfall och fynd 
saknades. Den sydöstra delen undersöktes ej men 
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Fig. 3:58. Kokgrop i golvplanet. 
Raä 636 A2, Stalon. Foto Å Lund
berg, Västerbottens museum . 

Fig. 3:59. Hyddgrund 636 A2, Sta
lon under utgrävning. Foto. Å 
Lundberg, Västerbottens museum. 
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Fig. 3:60. Hyddgrund Raä 639 som ligger på en holme utanför Stalonnäset. Foto Västerbottens museum. 

troligt är att den också består av avfall. En kokgrop 
fanns på den undersökta ytan i golvet. Intill fanns 
även rikligt med brända ben. Ytterligare en eller flera 
anläggningar kan ha legat på en yta med mörk jord 
och skifferstenar samt ben och kol som rörts om 
mycket kraftigt av en rotvälta. Båda anläggningarna 
daterades till ca 4800 BP. Fynden bestod till största 
delen av kvartsitskrapor men även två små och tunna 
skifferspetsar påträffades 

3.7.8. RAÄ 636, A8 

Ytterligare en datering har erhållits från boplats 636 i 
Stalon. I en mycket svag fördjupning med knappt 
skönjbara vallar undersöktes en kokgrop. Kokgropen 
var identisk med övriga anläggningar i området och 
den daterades till 4780±95 BP (St 8116), dvs samtida 
med de övriga runda hyddgrunderna. 

3.7.9. RAÄ 639 

Denna hyddgrund är belägen på en liten holme ca 30 
m söder om näset. Holmen är mycket liten och den 
har tidigare legat närmare näset vars sydstrand utsätts 
för mycket kraftig erosion. Vid högvatten är numera 

endast vallarna runt golvplanet synliga. Utanför 
hyddgrunden fanns ett par verkstadsplatser med 
kvartsitmaterial. 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddlämningen var med vallarna inräknat 17x14 m 
(N-S). Bottenplanet var rektangulärt till formen och 
9x5 m (N-S) stort. 0,4 m höga vallar omgav hela 
golvytan som ner till torvytan var 0,2-0,4 m under 
den ursprungliga marknivån. Provstick i botten 
visade att torvlagret var relativt tjockt. Ingen del av 
vallen antydde en tydlig ingång. 

Vid lågvatten har holmen numera från 5 till 15 
meter strand utanför avfallsvallarna. 

Undersökningens omfattning 
Fyra provrutor öppnades, en i va r sida av hyddgrun-
dens vallar. Bottenytan var p.g.a. den stigande vat
tennivån för fuktig för att kunna undersökas. 

Beskrivning av anläggningen 
Tre av vallens väggsidor var uppbyggda av sand och 
sten. Skärvsten, enstaka kolbitar och avslag fanns ner 
till 30-40 cm under torven där den gamla blekjords-
ytan syntes i alla rutor. 
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Fig. 3:61. Profil genom golv och avfallsvallar i hyddgrunden Raä 639, Stalon. 
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Den västra vallen var uppbyggd av avfall. Skärv
sten, ben, ca 100 gram, och kol och hittades i ett 0,5 
m tjockt lager. Kol- och sot hade ansamlats till ett 
mycket kraftigt svart lager från 30 cm under torven 
och ner till vallens botten. Under vallen fanns endast 
grus. 

I avfallslagren fanns rikligt med- avslag, samtliga 
av kvartsit. Ett kolprov från vallens bottenlager gav 
dateringen 3720±155 BP (St 7804). 

Fynd och benmaterial 
8 fynd fanns totalt i de fyra rutorna; skrapor, retu
scherade avslag och en borr samt dessutom ett 40-tal 
avslag. 

Totalt fanns 114 g brända ben men inga fragment 
kunde identifieras. 

Sammanfattning 
Vallens uppbyggnad har stora likheter med de runda 
hyddgolven på näsets norra sida, dvs avfall har pla
cerat endast på en sida. Ingången har sannolikt legat 
intill avfallssamlingen vilket innebär att ingången 
bör ha legat mot sydväst. 

Dateringen visar på en något senare period än 
majoriteten av hyddgrunder i Stalon. Kolet insamla
des från ett av vallens djupaste lager och dateringen 
blev densamma som för Raä 636 Al, den rektangu
lära, tvårummiga grunden som ligger på Stalonnäset. 
Båda har daterats till 3700-3600 BP från kol i vallens 
äldsta lager. 

Endast fyra rutor undersöktes, alla belägna i vall
delen. Ett fåtal fynd samt ca 100 g brända ben påträf
fades. 

3.7.10. SUMMERING AV UNDERSÖKNINGARNA I STA
LON 

Stalon skulle med sin mångfald av hyddgrunder av 
olika typer kunna ge en god inblick i bostadsbyggan
dets utveckling. Tyvärr ligger de flesta numera under 
vatten vilket försvårar en noggrannare undersökning. 
Det finns ändå en tendens till utveckling från rund till 
rektangulär form på hyddgrunderna tack vare de 
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Fig. 3:62. Plan över hyddgrund Raä 639, Stalon. 

dateringar som erhållits. Ett stort antal koldateringar 
visar också en mycket lång kontinuitet av markan
vändning i området. Den äldsta perioden represente
ras av den härd som daterats till ca 6500 BP följt av 
anläggandet av grophus mellan 5500 och 4000 BP 
samt en fångstgrop som nyttjats under samma period. 
De två hyddgrunderna med rektangulär form har 
båda daterats till t iden omkring 3650 BP. Den tvåtu
senåriga perioden av nedgrävda hyddgrunder följs 
sedan av kvartsithantering i mycket stor skala. En 
datering av avslag som hör samman med spetstill
verkning erhölls från ett överlagrat markskikt där kol 
intill avslagen daterades till 3470 BP. F lera anlägg
ningar från senare period tyder på att Stalonnäset 
fortsatt att vara en god försörjningsbas för människor 
i området. Två undersökta jordugnar, dvs en större 
typ av kol och skärvstensfyllda gropar daterades till 
2125±265 BP (St 7442) och 1510±90 BP (St 7445), 
samt en liten kolfylld grop ytligt i hyddgrunden 636 
A2 från 1100 BP liksom ett ytligt kol från 545 BP i 
den tvårummiga rektangulära hyddgrunden. 

Stalon ger också en indikation på att platsen troli
gen inte utnyttjats för boende året runt. Trots att de 
stora runda hyddgrunderna har legat från 15 m till 
mer än 30 m från den tidigare strandlinjen hamnar de 
helt under vatten när sjöns vattennivå är hög vilket 
inträffade även före kraftverksutbyggnaden. Vårflo
den dränkte då stora ytor och även hyddgrunderna, 
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Fig. 3:63. Torvsjöåns utlopp i Ångermanälven med hydd-
grunderna Raä 123 och 430. 

enligt utsago av en äldre man i trakten. Det är därför 
troligt att bostäderna övergavs före vårfloden varje år 
eftersom grusmaterialet gör marken mycket genom-
släpplig och det nedgrävda golvplanet bör snabbt ha 
blivit fuktigt. Inga boplatsytor har lokaliserats högre 
upp från stranden vilket borde ha varit fallet om man 
valt att stanna kvar på lokalen under vårperioden. 

3.8. TORVSJÖÅN, ÅSELE SN, VÄSTERBOT
TEN 

3.8.1. RAÄ 123 

Hyddgrunden som påträffades 1974 är belägen på en 
udde som bildas av sammanflödet mellan Torvsjöån 
och Ångermanälven. Torvsjöån avvattnar den 
boplatsrika Torvsjön som ligger ca 8 km rakt norrut. 
Lokalen utgörs av en tallbevuxen moränhöjd som 
sluttar svagt ner emot öst. Ytterligare två hyddgrun-
der har under senare år påträffats vid Torvsjöåns 
östra strand drygt en km uppströms. Ett fångstgrop
system (Raä 158) finns på den västra stranden av 

Ångermanälven mitt emot den undersökta hyddläm-
ningen. 

Hyddgrunden undersöktes 1981 av Riksantikva
rieämbetet inför regleringen av denna sträcka av 
Angermanälven. Samtidigt undersöktes ett antal här
dar av senare datum vilka låg längre ner vid stranden. 

Storlek, form och belägenhet 
Hyddgrunden låg i en svag sluttning och syntes som 
en tydlig svacka i marken 4 m i diameter och 0,2-0,5 
m djup. På dess sydvästra sida fanns en ca 10 m stor 
rund hög med avfall. Högen var ca 0,6 m hög. Övriga 
sidor hade endast låga vallar som före undersök
ningen inte kunde avgränsas. Ingång till hyddan kan 
dels ha legat på den sydöstra sidan eller rakt mot väst 
då dessa båda sidor var låga. Hyddgrunden låg ca 20 
m från stranden mot sydväst. 

Från en nivåkartering över anläggningen har en 
interpolering gjorts med hjälp av programmen Whiz-
map och Whizsurf (utförande: L-G Spång). Formen 
framträder tydligt på dessa nivåritningar som åskåd
liggör hyddgolv med avfallsvallar dels rakt uppifrån 
samt snett från sidan där ytstrukturen blir tydlig. Gol
vets form syns vara helt rund och en något lägre nivå 
mot väst utgjorde sannolikt ingång. Även de obetyd
liga valldelarna runt om framträder här. 

Undersökningens omfattning 
Vid en förundersökning 1975 grävdes ett 60-tal prov
rutor längs en 150 m lång sträcka ovanför erosions-
haket och nedanför hyddgrunden. 

Lokalen undersöktes av Kristina Jennbert för 
Riksantikvarieämbetet sommaren 1981. Hela golv
ytan och ett meterbrett schakt i N-S över avfallsval
len grävdes ner till orörda lager samt även schakt ut 
mot öst och väst från golvet. Totalt undersöktes 60 
m2 ner till steril mark. Fynd och skärvsten mättes för 
varje ruta och 10-cm lager. Kol tillvaratogs från olika 
delar av anläggningen. 

Kopior av fältanteckningar och fältritningar har 
använts för beskrivningen av undersökningen. 
Avslagsmaterialet har ännu inte bearbetats och för
delningen mellan olika material finns därför inte med 
i följande redovisning. 

Beskrivning av anläggningen 

Avfallsvallen 
Skärvsten och avfall låg koncentrerat i en hög direkt 
sydväst om hyddgolvet. I det schakt som undersöktes 
rakt igenom högen syntes tydligt gränsen för den 
naturliga markytan. Vallen var i mittdelens mäkti
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Fig. 3:64. Plan över hyddgrund 
Raä 123, Torvsjöån, Åsele sn. 
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gaste parti 0,9 m hög och skärvstensmängden var här 
mellan 200-400 liter per ruta. Även natursten, dvs ej 
söndersprucken sten, mättes litervis och kan jämföras 
med mängden skärvsten. Eftersom vallarna helt 
består av avfall och allt material är påfört är också 
naturstenarna påförda. I valldelen som ligger längst 
ifrån golvytan var inslaget av natursten mycket litet. 
Från vallens högsta parti och in emot golvytan ökade 
andelen natursten och var i vissa fall nästan lika stor 
som andelen skärvsten. 

I likhet med andra vallar fanns även här ett 
mycket mörkt sot- och kollager längst ner i vallen 
som jag tolkat som en anrikning av sotpartiklarna. 
Detta lager var i vallens mäktigaste del upp till 0,6 m 
tjockt. Lagret avtog ut mot kanterna och saknas helt 
ca 1 m ifrån det nedgrävda hyddgolvet. Ett 30-tal 
skrapor påträffades i vallen, de flesta låg i det mäkti
gaste partiet och in emot golvet. Av den totala mäng
den ben, mer än 12 kg, fanns hälften i den sydvästra 
vallen eller avfallshögen. 

Ett 14C- prov från kol i vallen (sammanslaget från 
olika nivåer) gav dateringen 4880±130 BP (St 8266). 

I de två övriga sidorna som undersöktes med var 
sitt schakt, mot väst och mot öst, var vallarna ca 0,2 
m höga. Den västra var mer innehållsrik vad gäller 

fynd och benmaterial (264g) men den hade färre 
skärvstenar än den östra. Under den västra vallens 
skärvstenslager fanns en mindre grop med kol och 
rödbränd sand i den gamla markytan och vallen hade 
dessutom större inslag av mörkfärgat material, san
nolikt bestående av sot och kol. 

I norr fanns en packning av skärvsten och avfall 
som svagt sluttade ner över golvplanet. Längst mot 
norr var lagret nära 0,5 m tjockt. Ingen gräns för 
nedgrävningen syntes i den undersökta norra delen. 

Golvytan 
I O-V-profilen som går genom både golv och vallar i 
hyddgrundens mitt kan man se en gräns för nedgräv
ningen på båda sidor. Ytan däremellan var 7,5 m och 
i genomsnitt 0,5 m djupt. I var sida närmast väggen 
fanns även ett meterbrett och dm-tjockt lager av 
mörkfärgad jord och kol. I golvets mitt var nedgräv
ningen något djupare, 0,65 m, och med ojämn yta. 

N-S-profilen skär endast golvplanets mittdel och 
gränsen för nedgrävningen syns därför inte. Golvpla
net var här något sluttande ner mot söder. 

Ett antal anläggningar påträffades i golvytans 
sydvästra och mittersta del. 6 kokgropar låg samlade 
i den sydvästra delen på en yta av 6 m2. Kokgroparna 
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Fig. 3:65. Profiler genom golv och avfallsvallar i hyddgrunden Raä 123, Torvsjöån. 
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Fig. 3:66. Tredimensionell modell över hyddgrunden Raä 123, Torvsjöån. 3D-modell L-G Spång. 

var alla mycket lika till storlek, form och innehåll. 
De var 40-50 cm i diameter, runda eller ovala till for
men med en rundad profil och 20-25 cm djupa. Ett 
par av groparna hade plan botten. I groparna var 
mörkfärgad sand med skärvsten, kol och brända ben. 
Totalt fanns 4500 g brända ben i rutorna med kokgro
par. Även skärvstensmängden var störst i den här 
delen av golvet och i samma område påträffades de 
flesta fynden av skrapor samt en skifferspets och ett 
bry ne. Ytterligare en kokgrop syns i profilen i direkt 
anslutning till de beskrivna groparna som alla låg ca 
15-25 cm under torvlagret. 

I golvets centrala del fanns direkt under torven en 
kokgrop med en diameter av 60 cm och 25 cm djup. 
Intill och ytligt på golvplanet fanns även en stor röd-
bränd yta med en kolkoncentration och skärvstenar. 
Ett område med fet brun jord fanns också i golvets 
mitt. 

I den nordöstra delen var rikligt med skärvsten 
som rasat ner från vallkanterna. 

I alla sidor närmast väggen, alltså vid det ned
grävda bottensplanets sidor, fanns spår av en äldre 
markyta med ett blekjordslager. Blekjordsskiktet låg 
över det nedgrävda golvet och har alltså bildats efter 
hyddans första anläggningstid. De flesta kokgroparna 
i sydväst ligger direkt i eller under detta blekjords-
skikt liksom det mörkfärgade lagret i den västra och 
östra sidan av golvet. Ytorna invid väggen har alltså 
legat öppna under en längre tid och först senare har 
en överlagring skett, antingen p.g.a. ras eller medve
tet vid ett senare bosättningstillfälle. 

Fynd och benmaterial 
95 % av fynden var skrapor. Antalet var 59 och av 
dessa var 34 av kvarts, 15 av rosenkvarts och 10 av 
kvartsit. Övriga fynd var en skifferspets med tånge, 
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en klubba samt ett bryne. 
Skarporna hittades främst i tre områden; 30 st låg 

i avfallshögen i sydväst och 9 st i den västra vallen 
och väggdelen. 7 st låg i golvplanets sydvästra del 
intill kokgroparna där även skifferspetsen och brynet 
påträffades. Klubban hittades i vallens nordöstra del. 

Avslagsmängden fanns inte angiven i det källma
terial som jag har haft tillgång till. 

Sammanfattning 
Hyddgolvet var i det närmaste helt runt. Golvytan 
som i sin djupaste del var nedgrävd 0,65 m under 
marknivå var som störst 7,5 m i diameter. Ett undre 
blekjordslager på den nedgrävda golvytans ytterkan
ter kan möjligen tolkas som att man under ett senare 
bosättningstillfälle inte har utnyttjat hela ytan. De 7 
påträffade kokgroparna ligger samlade i den sydväs
tra delen och mot centrum av hyddan. Groparnas dia
meter var 40-50 cm och djupet varierade mellan 15 
och 25 cm. Alla innehöll mörkfärgad sand med 
skärvsten, ben och kol. I den sydvästra delen av gol
vet fanns också de största koncentrationerna av 
brända ben, fynd och skärvsten. I golvets mitt fanns 
en rödfärgning med kol och skärvsten samt en yta 
med fet brun jord som bör vara rester av organiskt 
material. 

Förutom den nästan meterhöga avfallsdepositio
nen på den sydvästra sidan om golvet var vallarna 
låga och ingen tydlig ingång syntes. Av nivåkarte-
ringen framgår att vallens lägsta parti finns i den väs
tra sidan intill avfallshögen. I den västra vallsidan 
fanns också större mängder brända ben, kolbitar och 
skrapor. Den motsatta sidan hade i valldelen enbart 
skärvsten. I sydöst fanns också ett lågt parti i vallen 
men om ingången legat här skulle man förväntat sig 
mer avfall av ben och kol intill denna. 

Fynden utgjordes av skrapor till över 90%. Domi
nerande material var kvarts, med stort inslag av 
rosenkvarts. Övriga fynd var en skifferspets, en 
klubba och ett bryne. Inga kärnor eller bearbetade 
avslag finns medtagna i fyndlistan. 

Hyddgrundens enda daterade kolprov kommer 
från avfallshögen och den faller väl in i "hyddperio-
den", dvs ca 4800 BP. 

3.9. SANDSJÖN, SORSELE SN, VÄSTER
BOTTEN 

3.9.1. RAÄ 277 

Denna ensamliggande skärvstensvall är belägen vid 
Sandsjön (326 möh) som ligger direkt norr om Juk-

277 

Sandsjön 

500 

Fig. 3:67. Sandsjön i Sorsele sn med hyddgrunden Raä 
277. 

tån och ca 3 mil norr om samhället Storuman. Sjön 
ligger ca 5 km söder om Vindelälven med vilken den 
är förbunden via en bäck som mynnar ca 800 m öster 
om boplatsen. Hyddgrunden ligger vid sjöns NV 
spets mitt i ett äldre stugby område. Ytterligare en 
boplats, Raä 268, ligger en km öster om Raä 277. 

Närmsta granne finns en mil norrut, vid byn 
Sandsele, där ytterligare en ensamliggande hydd-
grund registrerats. I närområdet finns också ett stort 
antal fångstgropar som ligger norr och väst om bop
latsen inom en radie av 2 km. 

Storlek, form och belägenhet 

Hyddgrunden är i det närmaste rund till formen och 
med vallarna runt golvplanet inräknat är den 19 x 17 
m stor (Ö-V). Golvplanet beräknades före utgräv
ningen vara ca 6-7 m i diameter och ca 0,5 m djupt. 
Golvytans centrala del var i det närmaste helt plan. 
Den omgivande vallen är mäktigast i NO. Hydd
grunden ligger 6 m från strandhaket på svagt slut
tande, tallbevuxen sandmark. Spridda fynd av avslag 
och skärvsten fanns över ett område av 60 x 35 m. 
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Fig. 3:68. Profiler genom golv och avfallsvallar i hyddgrund Raä 277. De parallella profilerna i Ö-V riktning utgör schaktets 
norra respektive södra sida. Ett stort antal kokgropar eller andra fördjupningar syns tydligt i profilerna. "Korgens" placering 
har markerats i den V sidan av schaktets norrprofil. 

Schaktets norrprofil 

Sk. st.packning Sandfyllning 

X X X X X X X X X X 

Schaktets sydprofil 

Undersökningens omfattning 
Totalt undersöktes 15 m2. Ett 11 m långt schakt, Ö-
V, öpp nades över hyddlämningens mittparti. Schak
tet sträckte sig från ca 1,5 m av den låga vallen i väst, 
genom den plana golvytan och upp till mittersta 
delen av den mäktigare vallen i östra sidan. Dess
utom undersöktes 2 m2 på golvplanet och 2 m2 i 
skärningen mellan golv och vägg. Alla ytor grävdes i 
lager om 10 cm och materialet sållades genom 3 mm 
nät. Mängden avslag, ben och skärvsten har uppmätts 
för varje lager. 

Jag ledde själv undersökningen som utfördes i 
form av en kurs för amatörer 1988-89, arrangerad av 
Västerbottens museum (Lundberg 1994). 

En makrofossilanalys av material från en av kok
groparna har utförts av Karin Viklund, samt en ved
analys av kolstickor och trä av Roger Engelmark, 
båda verksamma vid miljöarkeologiska laboratoriet 
vid Umeå Universitet. 

Beskrivning av anläggningen 

Vallen 
Den östra vallen var uppbyggd av avfall bestående av 
skärvsten, kolbitar, brända ben samt rester från till
verkning av stenredskap. Vallen var 0,8 m hög i det 
mäktigaste partiet. Skärvstensmängden var störst i de 
övre lagren av vallen. Mängden brända ben i de olika 
lagren varierade mellan 20 och 240 g, de största 
mängderna fanns i lagret mellan 20-30 cm djup i val
len. Kol fanns i alla lager och 12 prover tillvaratogs 
från olika rutor och djup i vallen. Inget prov har ännu 

daterats. 
I medeltal fanns 20 avslag per lager och ruta, med 

de största mängderna ner till 40 cm djup. Fördel
ningen i material var 42 % kvarts och 58 % kvartsit. 
Dessutom förekom enstaka avslag av skiffer samt 
även flinta som dock inte med säkerhet har kunnat 
klassas som sydskandinavisk. 

Avfallsvallen var i profilen mycket tydligt marke
rad. Den var mörkfärgad av sot och kol och innehöll 
fetare jord som kontrasterade skarpt mot den 
ursprungliga markytan där blekjordslagret också syn
tes tydligt i vissa delar. Under vallen påträffades en 
grop, 50 cm i diameter och 20 cm djup. Gropen inne
höll kol och enstaka skärvstenar samt benbitar. Fyn
den i avfallsvallens fyra undersökta rutor bestod av 
31 st skrapor, 1 skifferspets, 1 kärna, 2 ämnen av 
skiffer och en mejsel av skiffer. 

Ett inhak i den ursprungliga marken syntes i den 
östra väggsidan. Inhaket satt i väggens övre del och 
var igenfyllt av avfall ( fig 3:68 ). Inhaket kan tyda på 
att en snedställd stolpe suttit här. 

Den västra sidan av vallen bestod främst av sand 
med mycket små mängder avfall. Vid 20 cm ned-
grävning påträffades ett svagt böjt kolstråk som var 
ca 30 cm långt och som fortsatte 20 cm ner i marken 
som en svagt skålformad yta. Kolet innehöll små 
stickor och mindre kolbitar varför hela ytan gipsades 
in och tillvartogs som preparat. 

Innanför kolstråkets begränsning, både i plan i 
och djup, var en klart ljusare färgning i sanden som 
tydligt visade formen av en 80 cm vid och 40 cm 
djup grop (3:72). Inuti denna påträffades fem, möjli
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Fig. 3:69. Hyddgrunden vid Sand
sjön, Raä 277. 

Ml 

Fig. 3:70. Kolstickor, näverbitar samt träkol som fanns i den södra sidan av en nedgrävd grop. Den övre delen av ritningen 
motsvarar mynningsdelen, (streckade konturer betecknar näver). Ritning Å Lundberg. 

gen sex nätsänken. Kolet, den tydliga formen av ljust 
gulvit sand samt nätsänken inom färgningens 
begränsning gör att jag har tolkat gropen som spår av 
en behållare, möjligen en korg (Lundberg 1993). 

Preparat av kolkoncentrationen 
Kolkoncentrationen preparerades senare fram och 
visade sig bestå av tallspån och rötter av unga träd av 
sälg (Salix ) eller asp (Populus ) (Roger Engelmark, 



Fig. 3:71. Kolstickorna i sidan av 
nedgrävningen, "korgen". Foto 
Stellan Wengelin, Västerbottens 
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Fig. 3:72. Platsen för förvarings-
gropen som tolkats som spår efter 
en korg. Kolstickorna mm över den 
20 cm stora ytan syns som ett mör
kare parti i gropens högra sidan på 
bilden. 3 av sänkestenarna har pla
cerats i det läge de hittades. 
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Fig. 3:73. Korg med nät och sän
ken. Illustration Constantin Tica, 
Västerbottens museum. 

muntlig information). I kolpreparatet fanns också 
tunt björknäver. De tunna rottrådarna var alla raka 
förutom några svagt böjda. De smala, ca 1 cm breda 
och upp till 0,5 cm tjocka tallspånen låg både hori
sontellt och vertikalt, liksom rötterna. En viss domi
nans av horisontellt läge på rottrådarna kunde ses. 
Två tallspån, de mest intakta i preparatet, var ca 3 cm 
långa och 9 mm breda. De satt invid varandra i verti
kalt läge och rottrådar löpte över och under dem vil
ket skulle kunna antyda en flätningsteknik. Tre 
mycket tunna näverbitar satt vertikalt mot och upp 
till mynningen på utsidan av "korgen". En av näver
bitarna var mycket välbevarad, 45 xll mm stor och 
in emellan den dubbelvikta näverbiten låg några 
mycket fina rottrådar. Vid mynningen fanns dess
utom en rundad träbit, ca 22 mm lång och 20 mm 
bred. Den satt horisontellt och hade en rottråd place
rad snett över träbiten. Av materialet är det inte helt 
lätt att rekonstruera en flätning men ^v de ovan 
beskrivna intakta delarna är ändå en möjlig tolkning 
att det varit en korg. 

Förutom nätsänken hittades strax utanför "kor
gen" och in emot golvet, en kniv och två pilspetsar 
av skiffer samt ett trapetsformat ämne i skiffer. Samt
liga var av grå skiffer förutom en av spetsarna som 
slipats av rödskiffer. 

Golvplanet 
Golvplanet var plant och tydligt avgränsat. Även i 
profilen syntes den ursprungliga nedgrävningens 
gräns tydligt i väggsidorna. Avståndet mellan väggsi
dorna var 7 m. Grävtekniskt var förhållandena för 

undersökningen goda. Ingen skenhälla hade utbildats 
i golvet och anläggningarna syntes därför mycket 
tydligt. Schaktet genom golvplanet uppvisade också 
ovanligt många anläggningar i förhållande till den 
undersökta ytan (fig 5:14). Samtliga anläggningar 
låg på den 4,5 m långa, helt plana delen av golvytan 
(fig 3:74). 

I det översta 10 cm-lagret fanns en kokgrop som 
framträdde som en rund sotfärgad yta, 40 cm i dia
meter. I kokgropen fanns skörbränd sten och brända 
ben till ett djup av 20 cm. 

En meter väst om kokgropen, och i samma lager, 
fanns fem små mörkfärgningar, ca 10 cm i diameter 
och 5-7 cm djupa. Tre låg i rad i rutans mitt och två i 
rad en halv meter norr om de förstnämnda. I det ytli
gaste lagret syns aktivitets/bostads ytan vara begrän
sad till endast 3-4 meter. Enstaka större stenar fanns 
även lägligt placerade direkt utanför de ovan 
beskrivna spåren. Ca 30 g brända ben tillvaratogs på 
varje ruta och i kokgropen fanns ytterligare 166 g. 
Fynden i det översta lagret bestod av 11 skrapor, för
delade på två rutor samt en samling med 115 avslag 
av vit kvartsit, den största avslagskoncentrationen i 
hela anläggningen. 

Från 10 cm och ner till 20 cm framkom ytterli
gare två kokgropar. Båda syntes som mörka färg-
ningar och innehöll stora mängder ben. Efter 20 cm 
framkom ett 10-tal kokgropar som delvis var svåra 
att avgränsa eftersom de överlagrade och gick in i 
varandra. Groparna var i stort sett av samma typ och 
gemensamt för de flesta av de 13 - 15 kokgroparna 
var att de innehöll kol, skärvsten och brända ben i 
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5m 

9 - kokgrop 

Fig. 3:74. Plan över hyddgrunden 
Sandsjön Raä 277, 14 kokgropar i 
golvplanets undersökta schakt har 
markerats. 

mörkt färgad sandblandad jord. Storleken varierade 
från 30 cm till 60 cm i diameter och de var i samtliga 
fall runda. Groparnas form i profil var vanligen 
mjukt rundad, men vissa avvek från detta mönster, t 
ex Al med spetsig botten, A9 med helt plan botten 
och All med sin smala och djupa form. Djupet på 
groparna var i allmänhet 20 till 30 cm men även dju
pare gropar förekom. Den tätaste koncentrationen 
fanns i mittersta delen av golvytan (fig 3:74). 

Makrofossilanalysen från en av kokgroparna 
innehöll träkol och kottefjäll av tall samt två frön av 
mjölon. Mjölonris kan användas som tändved men 
mjölon är också ätbara och kan vara rester av föda 
(Karin Wiklund, muntlig information). 

På golvytan låg ett fåtal stenar. Förutom stenar 
som låg i botten av några av kokgroparna fanns en 
samling stenar av 10-20 cm storlek som troligen hört 
samman med anläggning A9. Enstaka mindre stenar 
fanns här och var över ytan utan särskild anknytning 
till vare sig väggar eller anläggningar. I sydvästra 
kanten av golvet låg tre större stenar i rad, 30 cm res
pektive 50 cm stora, som sannolikt tillhört väggen. 
Bottenplanet var i öst något djupare än på den västra 
sidan och även kokgroparna låg djupare på den östra 
sidan. 

Direkt söder om det mäktigaste partiet av avfall
svallen fanns ett lägre parti, knappt skönjbart i fält, 
men som med hjälp av datorbearbetning av de upp
mätta höjdnivåerna kunde tas fram. Genom att suc

cessivt höja en tänkt vattenyta framträder i den södra 
sidan ett genombrott till bottenplanet som kan antas 
utgöra en ingång. Vallen hade också koncentrationer 
av avfall på ömse sidor om det låga partiet i vallen. 

Fynd och benmaterial 
Sammanlagt tillvaratogs 1191 avslag, vilket i genom
snitt blir 16,5 per ruta och lager. Av de 110 skrapor 
som hittades var 37 % av kvarts och 63 % av grå och 
vit kvartsit. De flesta av skraporna var skadade. 

Två pilspetsar av grå skiffer påträffades samt ett 
fragment av en röd skifferspets med mothak. En 
avbruten, böjd kniv av grå skiffer låg invid hydd-
grundens västvägg där även ett yxbladsformat skif
ferämne och ytterligare tre skifferbitar med såg- och 
slipspår påträffades. 

En mejsel av grå skiffer låg vid den östra väggen 
på 40 cm djup. Samtliga 6 nätsänken låg som tidigare 
nämnts i den anläggning som jag tolkat som spåren 
av en korg. 

8544 g ben tillvaratogs, av materialet var endast 
enstaka djupt liggande ben obrända, i övrigt var allt 
material bränt. Ingen osteologisk analys har ännu 
företagits. 

Sammanfattning 
Trots att undersökningen var begränsad var resulta
ten mycket omfattande. Hyddgolvets nedgrävning 
var begränsad till en diameter av 7 m. Avfallsvallen 
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Fig. 3:75. Tredimensionell bild av hyddgrunden Raä 277 vid Sandsjön i Sorsele. Utförande L-G Spång. 

som var mäktigast mot NO innehöll det sedvanliga 
materialet, skärvsten, kol, brända ben och avslag. I 
den del av vallen som inte omfördelats av ras ner mot 
bottenplanet syntes också en viss övervikt av kvarts i 
de undre lagren. 

Ingången till hyddan har sannolikt legat mot SO 
och mot vattnet. 

Den plana golvytan låg 0,5 meter under den 
ursprungliga markytan och på den undersökta ytan 
fanns mellan 13 och 15 kokgropar. Den östra delen 
av golvytan hade de djupast liggande kokgroparna 
vilket i kombination med stora mängder nedrasat 
material kan tolkas som hyddans tidigast anlagda 
golvplan. Den stora mängd avfall som rasat ner över 
den östra väggdelen kan betyda att man föredragit att 
förskjuta väggsidan istället för att flytta de stenfyllda 
massorna. Placering och djup på resterande kokgro
par pekar i samma riktning, dvs att man utvidgat eller 
förflyttat golvplanet mot väster. De näst djupaste 
kokgroparna låg i mittpartiet och ännu ytligare kok
gropar fanns i den västra delen. Den allra ytligast 
placerade kokgropen som framträdde redan vid 10 
cm djup under det tunna torvlagret låg däremot på 
den östra delen, ovanför de djupast liggande kok
groparna. 

Till bostadens senaste användningstid kan även 
de ytliga små färgningarna i golvets västra del föras. 
De var mycket grunda och kan inte utgöra rester av 

en stabilare konstruktion. Man kan däremot mycket 
väl tänka sig en konstruktion av typen förvarings-
hylla under taket eller ram för något man behöver 
hänga upp eller täcka över. Det ytliga läget kan 
naturligtvis innebära att de hör till ännu senare perio
der men inget recent materialet fanns i groparna. 
Även avslagskoncentrationen i samma lager bör vara 
samtida. Det faktum att de inte rensats ut tyder också 
på att de hör till den senaste bosättningsfasen. 

Spår av hyddans konstruktion fanns dels i den 
östra väggen där ett snedställt inhak påträffades, samt 
i den sydvästra väggsidan där tre större stenar låg i 
rad. 

I den nedgrävda västväggen fanns en ljus skålfor-
mad färgning vars kant innehöll kolstickor och spån 
som sannolikt härrör från en korgliknande behållare. 
Inuti den ljusa färgningen hittades 6 nätsänken. Färg-
ningen, "korgen", låg med stor sannolikhet innanför 
nedgrävningen eftersom "korgens" botten låg i nivå 
med golvplanet, dvs aningen för djupt för att vara en 
anläggning utanför hyddan. Det faktum att formen 
var så tydlig och kolbitarna låg intakt kan ändå tyda 
på att den har suttit i en grop. Väggens exakta läge är 
därför svårt att bedöma i detta parti. 

Fynd av nätsänken i större antal finns från andra 
boplatser, ibland har man hittat dem liggande i rad på 
ett strandparti, m a o fästa i ett kvarlämnat nät. 
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Sådana har påträffats både vid kusten (Broadbent 
1979:188) och i inlandet (Forsberg, L.B. 1983:17). 

Inne i korgen var sanden mycket ljusare och med 
nästan vita strimmor vilket tyder på att sand påförts 
antingen medvetet eller p.g.a. att det rasat ner i kor
gen. Den ljusa färgen tyder också på att sanden kom
mit från ett övre, urlakat lager. Korgen har brunnit 
eftersom kolet från övre delen fanns kvar. Hela hyd
dan torde ha brunnit vid detta tillfälle och eftersom 
kolet fanns kvar så har man inte grävt bort sanden för 
att sätta en ny förvaringskorg på samma plats. Troli
gen har hyddgrunden övergivits före eller i samband 
med branden och nätsänkena har inte tagits tillvara 
för att använda till nya nät. 

Fyndet kan också tolkas så att hyddan övergivits 
och sand har rasat ner runt och in i "korgen" efter 
hand. En skogsbrand har senare dragit över området 
och bränt den del som suttit ytligt och exponerat för 
lågorna och resten har multnat ned som en naturlig 
process. 

Ett stort antal kolprover tillvaratogs men inga 
14C-analyser har utförts. 

3.10. BOPLATSER MED OTYDLIGA SPÅR 
AV HYDDLÄMNINGAR 

Jag har i några fall funnit boplatser som innehåller 
mycket stora mängder skärvsten och med dateringar 
och ett redskapsinnehav som helt överensstämmer 
med det som finns i hyddgrunderna. Av dessa kan en 
del också vara hyddgrunder men utan den tydliga 
nedgrävda golvytan. Om lämningarna också är rester 
av bostäder kan skillnaden bero på att det funnits 
variationer i bostadens utseende eller att nedgräv-
ningen varit mycket grundare. Andra förklaringar 
kan vara att platsen störts av markanvändning eller 
naturliga förändringar eller helt enkelt för att endast 
delar av hyddlämningen undersökts och att formen 
varit så otydlig att den inte registrerats under gräv
ningen. Ingen systematisk inventering av den här 
typen av boplatser har genomförts. Jag har av en 
slump träffat på de två som redovisas här och därför 
har jag ingen klar uppfattning om hur många fler som 
kan finnas. 

3.10.1. LESJÖN, RAÄ 16, BODUM SN, ÅNGERMAN
LAND 

Boplatsen registrerades 1922 av Santesson (S 101) 
och den ligger vid Lesjöns norra strand väst om Rör-
strömsälvens inlopp. Boplatsen undersöktes 1963, 
samma år som Raä 26, den hyddgrund som ligger på 

sjöns motsatta sida och östra strand. En stor del av 
den mark där boplatsen legat hade eroderat bort och 
ingen tydlig hyddkonstruktion syntes. Däremot fanns 
ett område med rikliga skärvstensmängder och 
mycket stora fyndmängder (Allard 1964b). Marken 
hade här en "säregen lagerföljd" som enligt J. Lund-
qvist, statsgeolog, sannolikt tyder på att marken tidi
gare utgjort naket sandplan. Informationen kan tyda 
på att ett eventuellt nedgrävt golvplan fyllts igen med 
sand p.g.a. kraftiga vågrörelser. Skärvstenen låg 
nämligen i koncentrationer som kan tolkas som 
avfallsvallar runt en ca 5 x 6 m stor yta där skärvsten 
endast fanns i den centrala delen (fig 3:76). Inga spår 
av en nedgrävning fanns dock. 

Fynden bestod av nära 600 skrapor, 100 skiffer
spetsar, skifferdolkar, grönstensyxor, brynen, slipste
nar och sänkestenar mm. Även asbestkeramik fanns 
på boplatsen men inte i direkt anslutning till skärv
stenen. 3 dateringar har analyserats ingen av dem 
kommer från den del där skärvstenen och de flesta 
skifferföremålen låg. Den äldsta dateringen, 
5155±145 BP, kom från en grop ca 10 m ifrån skärv
stenen vilket innebär samtidighet med hyddgrun
derna. Den stora mängden skärvsten samt den 
mycket stora ansamlingen av skrapor och skifferspet
sar som hörde samman med skärvstenen tyder också 
på samtidighet. 

3.10.2. JUVULN, RAÄ 74 A, KALLS SN. JÄMTLAND 

I Kalls sn i Åre, undersöktes 1979 en boplats belägen 
vid Ängsströmmen på östra sidan utloppet till sjön 
Juvuln (Forsberg 1979). Sjön reglerades 1937 och 
stränderna har därefter utsatts för stark erosion. På en 
hög sandplatå som numera utgör en udde fanns på 
den framspolade sandstranden tre dm-tjocka skärv-
stenshögar som låg i en näst intill halvcirkelform. En 
tänkt boy ta innanför skärvstenen bör ha varit ca 6 x 6 
m stor. Centralt på denna yta fanns ett 4 x 2 meter 
stort område med sot- och kolkoncentrationer, skärv
sten och enstaka brända ben, dock inte tydliga kok
gropar (fig 3:77). Marken var skyddad av ett 
torvlager och ett kolprov från kolansamlingarna i det 
norra partiet daterades till 4140+160 BP (cal 2900-
2508 BC), dvs samtida med slutfasen för de ned
grävda hyddgrunderna. Stenmaterialet i anlägg
ningen var nästan enbart kvartsit. 

Förutom den ovan beskrivna anläggningen som 
till formen liknar en hyddgrund, fanns en stor lång
sträckt skärvstenspackning. Den låg på en moränrygg 
på boplatsens östra del och hade en utsträckning av 
50 x 12 m. Två meterbreda schakt undersöktes här 
och två kolprover med 30 cm djupskillnad gav date-
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Fig. 3:76. Lesjön, Raä 16. Möjlig 
hyddgrund bestående av skärv-
stenspackningar med en yta mel
lan dessa som skulle kunna 
motsvara en golvyta. Ritning efter 
E Allard 1964. 

A stort antal avslag 

f skifferkniv 

•v'., v sk ärv st en 

S kärvstenspackning Kol/sot 

ringarna 4380+160 BP (3340-2786 BC cal) och 
4520±130 BP. Kvarts dominerade men även flinta 
var vanligt och utgjorde 20 % av hela stenmaterialet. 
Ben av älg och bäver påträffades (analyserade av Eli
sabeth Iregren). 

Förutom avslag, kärnor och ett 30-tal skrapor hit
tades 4 nätsänken och en möjlig kärnyxa. Vid inven
teringen som föregick utgrävningen tillvaratogs 
dessutom en sågad skifferbit, ett förarbete till en 
skiv-yxa samt bifaciala kvartsitspetsar. 

Boplatsen vid Juvuln uppvisar inte alla drag som 
utmärker hyddlämningarna, framför allt saknas det 
nedsänkta golvplanet men här saknas också skiffer
spetsar och knivar. Dateringen tyder ändå på att den 
tillhör slutfasen för bostadstypen. Till vissa delar lik
nar den också hyddgrunden i Gäddede som har en 
grund golvyta men framför allt har samma stora 
mängder flinta. Flintan fanns inte vid hyddgrunden 
men väl i skärvstenspackningen som daterats till 
samma tid. Båda lokalerna ligger nära den norska 
kusten och flintan har sannolikt kommit från Norge. 
Rakt västerut vid norska kusten finns både mycket 
rika skifferboplatser och området är känt för sina 
många flintfynd (S0borg 1988). 

Boplatsen vid Juvuln ligger i ett område som sak
nar hyddlämningar men där man kunde förvänta sig 
sådana. Avståndet från både Långan och från Ottsjön 

Fig. 3:77. Juvuln, Raä 74A. Skärvstenskoncentrationer 
med antydan till halvcirkelform vid kol- och sotsamlingar 
som möjligen kan vara rester efter kokgropar 
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är drygt 60 km och från Gäddede ca 100 km. Läget 
invid ett utlopp hör också till kriterier som vanligen 
gäller för boplatser med hyddgrunder, men också för 
andra typer av boplatser. 

3.11. REDOVISNING AV ETT URVALAV 
SAMTIDA BOPLATSER 

I Vilhelmina kommun i Västerbotten finns tre eller 
fyra lokaler med lämningar efter hyddgrunder av 
typen skärvstensvallar. Mellan dem, vid en rad små
sjöar har samtida boplatser undersökts. En del har 
daterats med 14C-metoden och andra har enbart fynd 
och anläggningar som hör till perioden. Maksjön (fig 
3:78) tillsammans med ytterligare ett antal mindre 
sjöar utgör Malgomajs utlopp i Volgsjön och detta 
område har jag tolkat som sommarviste för de grup
per som vintertid bodde i hyddorna (Lundberg 
1985:293-301). Sjöarna är reglerade och stränderna 
har delvis eroderat sönder. Maksjöns nivå var tidi
gare 340,5 möh men växlar numera mellan 337,5 och 
344 möh. Totalt har 133 fynd- och boplatser registre
rats vid Maksjön. Tre av de boplatser som har neoliti-
ska dateringar eller fynd skall redovisas här. Främst 
utmärker sig boplatserna genom att de hör till de 
större i området samt att de innehåller gropar som 
liknar kokgroparna i hyddgrunderna. 

3.11.1. RAÄ 263, MAKSJÖN, VILHELMINA SN 

Boplatsen ligger på en udde i sjöns norra del och 
sträcker sig 270 m runt uddens spets längs den lång
grunda sandstranden. På stranden låg rikligt med 
fynd, avslag och mindre skärvstenskoncentrationer. 
Även en verkstadsplats, dvs en större koncentration 
av avslag, här av grå kvartsit, fanns på lokalen. 47 m2 

undersöktes och alla utom 6 rutor öppnades på 
strandplanet, dvs på ej torvbunden mark. 

De flesta rutor innehöll avslag och skrapor mm 
ner till 5-10 cm. På uddens västra sida fanns, på en 5 
m2 stor yta, en koncentration av skärvsten med 
spridda kolfläckar. Vid nedgrävning konstaterades att 
vid ca 20 cm djup syntes flera mindre gropar med 
kol, skärvsten och brända ben i ett oregelbundet 
mönster över hela 5 m2-ytan. Groparna var ca 20-30 
cm stora och gick in i varandra vilket gjorde det svårt 
att avgränsa enskilda gropanläggningar. Totalt inne
höll groparna 25 liter skärvsten och 200 g brända ben 
varav det enda identifierbara benfragmentet var från 
en älg (Holm, S 1983). Ett kolprov analyserades och 
gav dateringen 5500±80 BP (St 11360). 

Groparna har tolkats som ett antal mindre kok

gropar, anlagda vid olika tillfällen eftersom vissa 
skär över varandra. 

I rutorna med kokgropar fanns tre kvartsitskrapor 
och fyra retuscherade avslag men övriga avslag sak
nades helt. Den övriga boplatsytan dominerades av 
kvartsitavslag men även kvarts fanns och enstaka 
skifferavslag. Förutom 14 skrapor och 21 retusche
rade avslag fanns en trasig kvartsitspets, en kärna 
och ett mikrospån (Lundberg 1984a). 

3.11.2. RAÄ 272, MAKSJÖN, VILHELMINA SN 

I sjöns mellersta del, på en större holme och oriente
rad mot öst ligger boplatsen Raä 272 som sträcker sig 
150 m längs den vegetationsfria sandstranden. 

Längs hela boplatsen fanns koncentrationer av 
skärvsten och lösfynd av avslag och skrapor av 
kvarts och kvartsit. 19 meterstora provrutor öppnades 
samt en sammanhängande yta av 5 m2. Vid under
sökningstillfället var vattenståndet 342,5 möh, två 
meter över den normala vattennivån före regleringen. 

Raä 272 var den enda boplats som fanns registre
rad före regleringen 1956. Då hittades två förarbeten 
till krumknivar av skiffer och vid en senare invente
ring utförd av Västerbottens museum 1976 insamla
des skrapor och avslag av kvartsit, kvarts, 
rosenkvarts och bergskristall. 

Längst ut på den södra delen av boplatsen under
söktes 5 m2 som under ett inspolat sandlager hade 
rester av ett torvlager samt blekjord från den äldre 
markytan. Ca 5 cm under gamla markytan framkom 
över hela den grävda ytan små koncentrationer av kol 
och ben samt även avslag ner till ett djup av 25 cm. 
Inga färgningar syntes och därmed inga tydliga 
begränsningar av koncentrationerna som tolkats som 
små kokgropar av samma typ som på Raä 263 men 
med mindre mängder kol. I rutorna fanns 330 g 
brända ben, 25 kvartsitavslag och endast 7 liter 
skärvsten. En individ älg och en individ bäver har 
konstaterats (Holm, S. 1983). Analys av kol från 
kokgroparna gav dateringen 7960±310 (St 11361). 

Boplatsens mellersta del innehöll enbart skärv
sten men i den norra delen fanns också kvartsitav
slag, 3 skrapor och 3 retuscherade avslag. Här 
hittades även en spets i en ruta på torvbunden mark 
direkt ovan haket. Spetsen var av röd skiffer med 
små inhak i sidorna men saknade udd och basdel. 
Intill spetsen fanns kol som daterats till 4510±75 (St 
11363) (Lundberg 1984a). 
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Fig. 3:78. Maksjön i Vilhelmina 
sn. 93 av de 133 fynd- och boplats-
lokalerna finns markerade på kar
tan. De tre beskrivna boplatserna 
har markerats med stjärnor. 

263 

Maksjön 

Storholmen 
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3.11.3. RAÄ 290, MAKSJÖN. VILHELMINA SN 

Boplatsen ligger vid sjöns sydöstra strand på en ste
nig strand med sandiga partier. Boplatsen sträcker sig 
250 m längs stranden och indikerades av rikliga 
mängder fynd och avslag. Två verkstadsplatser med 
större koncentrationer av avslag fanns i norra delen 
liksom en härd och en skärvstenskoncentration. Mel
lersta delen var fyndfattig och i den södra delen 
påträffades framför allt lösfynd på stranden. 

Målsättningen med undersökningarna vid Mak
sjön var främst att komplettera tidigare fynd med 
benmaterial och koldateringar och därför undersök
tes inte de synliga anläggningarna. Istället öppnades 
provrutor över en yta i norr med svaga färgningar i 
marken vilka också visade sig vara spår av anlägg
ningar. Totalt fanns 12 mindre gropar som var 30-60 
cm i diameter och mellan 10 och 30 cm djupa. 
Groparna låg alla inom en 3x2 m stor yta och de var 
alla av samma typ. De hade ett ytligt skärvstenslager 
och därunder fanns kolbitar. I några gropar fanns 
dessutom större stenar i b otten av gropen. Mängden 
skärvsten i varje grop varierade mellan 0,5 och 5 
liter. Groparnas storlek och form var tydligare här än 
på de förra boplatserna eftersom de avtecknade sig 
som mörka färgningar. Intill groparna fanns även tre 
mindre koncentrationer av icke skörbränd sten, kan

ske medvetet ditlagda för att användas i kokgropa
rna. Kol från två av groparna har sammanförts och 
analyserats. Dateringen blev 4773±345 BP (St 
11362). Två meter bort fanns ytterligare en kolsam
ling med skärvsten och enstaka avslag. 

På boplatsen fanns förutom avslag även 11 kär
nor, 19 retuscherade avslag och 5 skrapor av mörk 
kvartsit. En asbestbit samt en keramikskärva påträf
fades också (Lundberg 1984a). 

3.11.4. ÖVRIGA FYND I OMRÅDET 

Sammanlagt finns i M aksj ön/Varri s - området ett tiotal 
boplatser med fynd från samma period som hydd-
grunderna. Dessutom finns förutom de tre här 
beskrivna boplatserna, dateringar från ytterligare en 
boplats, Raä 770, belägen vid Maksjöns nordvästra 
spets där en skärvstenskoncentration gav åldern 
5700+205 BP (St 11359) (Lundberg 1984). Ytterli
gare två dateringar från Varris hör till perioden som 
sammanfaller med hyddorna; Raä 519, prov från en 
kokgrop, 4735±175 BP (St 7407) (Melander 1980c), 
samt från fångstgropsundersökningar där 9 date
ringar gav ett tidsspann mellan 7280-1100 BP. Tre av 
dessa faller inom den här behandlade perioden: 
6160±70, 4700±60 samt 4020±95 BP (Flodström 
1977). 
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F/g. 5;79. Vy över sjön Varris som ligger vid Maksjön, Vilhelmina sn. Båda sjöarna är mycket boplatsrika och de har tol
kats som sommarlokaler för de som bodde i hyddgrunderna under vintern. Foto L Bergström. ATA. 

3.11.5. SAMMANFATTNING 

Resultatet från de tre redovisade boplatserna har 
vissa gemensamma drag, nämligen förekomsten av 
små kokgropar samlade på en mindre yta, samt date
ringar från boplatsen som alla visar sig varit bebodda 
under samma tidsperiod som lokalerna med hydd-
grunder. Kokgroparna varierar något i utseende men 
storleken är ungefär densamma liksom även koncen
trationen av flera gropar på en mycket begränsad yta. 
På boplats 263 var groparna mycket kolrika och de 
innehöll även rikliga mängder brända ben samt 
skärvsten. Groparna på boplats 290 hade tydliga 
färgningar av sotblandad jord som tydligt markerade 
groparnas form och djup men de innehöll endast 
skärvsten och avslag och saknade helt benmaterial. 
Mycket stora mängder ben fanns i groparna på 
boplats 272 liksom även relativt rikligt med kol. 

Däremot kunde inga färgningar ses som visade på 
groparnas storlek och form och skärvstensmängden 
var liten. Dateringen från denna gropkoncentration 
var också äldre än hyddornas datering men kol invid 
en skifferspets på boplatsen visar att perioden ändå 
finns representerad på boplatsen. De övriga två 
boplatserna har dateringar från groparna som sam
manfaller med hyddgrunderna. Skillnaden i gropar
nas tydlighet kan till viss del förklaras av deras 
belägenhet. På boplats 290 ligger de högre upp på 
stranden, endast en halv meter under Maksjöns max-
nivå. Det innebär att de endast tillfälligtvis är över
dämda vilket kan ha bidragit till att färgningarna har 
bestått i marken. På de övriga två lokalerna ligger de 
1,5 m under maxnivå och de ligger därför sannolikt 
under vatten största delen av sommaren. Att benma
terial helt saknas på boplats 290 kan däremot inte 
förklaras av groparnas läge i förhållande till vattenni
vån. 
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4. ARKEOLOGISKA OCH ETNOGRAFISKA JÄMFÖ
RELSER 

4.1. FYND AV HYDDLÄMNINGAR I 
ÖVRIGA DELAR AV NORDKALOTTEN 

Nedgrävda hyddgrunder som daterats till stenålder 
har påträffats även i andra delar av Norrland samt i 
våra grannländer Finland och Norge. Bruket av hyd
dor och hus med nedgrävda golvytor har därefter 
förekommit i olika sammanhang ända in i modern 
tid. Grophuset har använts för att tillvarata jordvärme 
eller för att kompensera bristen på byggnadsmaterial. 
I Småland uppfördes jordkulor av de fattiga, icke 
jordägande backstugesittarna under 1700- och 1800-
talen. Jordstugorna bestod av ett rum som kunde vara 
10-15 m2 stort och de var vanligen ingrävda i en 
backe eller en kulle (Jönsson 1976). 

Varanger 
Mest kända av alla hyddgrunder från stenåldern som 
påträffats i Norden är de hundratals hyddgrunder 
som ligger vid Varangerfjord i nordnorska Östfinn
mark. Dessa fördjupningar i marken tolkades redan 
1935 av Anders Nummedal som förhistoriska bostä
der. 

"man kan anta att Karlebotn i yngre stenålder, omkring 
2000 år f Kr, har hatt en likeså tallrik befol kning som i 
våre dager. Det är icke tr olig at det bare er i Karleb otn at 
forholdene har vaert slike, man finner nok også andre ste-
der i Finnmark lignende levninger av landsbyer fra stenai
de ren. " (Nummedal 1937) 

Nummedal fick också rätt, många fler hyddgrup-
per hittades och många andra forskare har behandlat 
detta stora material bl a Gjessing och Simonsen. 
Under senare tid har främst Knut Helskog, Ericka 
Engelstad, Priscilla Renouf, Björnar Oisen och Kjer-
sti Schanche behandlat frågor rörande bosättningarna 
i Varangerområdet. 

Hyddgrunderna har grovt indelats i två typer; 
Karlebotntypen och Gressbakkentypen. Den äldre av 
de två, Karlebotntypen, ligger högre upp från havs
stranden och består av runda eller ovala hyddgrunder 
med nedsänkt golvplan som är 0,2-0,4 m djupt. 
Oftast finns en härd i golvet men stolphål saknas. De 
flesta av grunderna har en låg vall runt golvytan och 
de fynd som främst nämns är långa slanka skifferpi

lar utan mothak. Hyddgrunderna i området Gropbak-
keengen i Karlebotn har ingång mot söder, dvs från 
havet (Simonsen 1961:191). Karlebotngrunderna 
daterades tidigare efter skifferfynden till 1800-1500 
BC, men 14C-analyser har tidigarelagt hyddornas 
användningstid till 3600-3100 BC (kal) (Helskog 
1980). Allra tidigast är dock sannolikt ej de ned
grävda tältringar som påträffats på högre höjder i 
området (Engelstad 1985:333). 

Den yngre typen, Gressbakkenhyddan dateras 
med 14C till SN, 2500-2000 BC (Helskog 1980) och 
den karaktäriseras av en större och ofta djupare golv
yta med rektangulär form och med mycket breda och 
höga vallar runt golvplanet. I medeltal är de 8 x 5 m 
stora och i golvet påträffas vanligen två härdar. 
Bostaden hade flera ingångar, dels öppning mot 
havet men ofta även i båda kortsidorna (Schanche 
1992:53). I en hyddgrund vid Kalkillebukta har även 
stolphål påträffats (1992:54). Utmärkande för perio
den är också att skifferbruket minskar samt att vissa 
typer av spetsar och knivar försvinner och andra 
kommer till. Benmaterial i form av harpuner, kam
mar och ornerade benbitar blir mycket vanligt och 
även figuriner av ben har påträffats. Asbestkeramik 
förekommer också sporadiskt under denna tid och 
blir allt vanligare längre fram (Oisen 1994:56-59). 

Samtliga hyddgrunder ligger på rad längs havs
stranden i större och mindre grupper. Grupperna kan 
bestå av mycket tydliga rader som sammanfaller med 
olika nivåer över havet. Viss oenighet råder om hur 
många hyddor som varit i bruk samtidigt där Simon
sen anser att 20-30 hyddor utgjort en by och Knut 
Helskog hävdar att endast 6 eller färre hyddor 
använts samtidigt (Helskog 1984:66). 

Hyddgrunderna av Karlebotntyp har enligt Engel
stad (1991:51) en golvyta som är ca 10 m2 och 
Gressbakkengrundernas golv är mellan 20 och 30 m2 

stora. 
Den största lokalen i Varanger är Gropbakkeen-

gen i Karlebotn där minst 89 hyddgrunder påträffats. 
Boplatsen har daterats till "period II" dvs 3700-3000 
f Kr och utmärkande för fynden är den stora övervik
ten av skifferföremål (Oisen 1994:69). 

Hyddgrunderna har en del drag gemensamma 
med skärvstensvallarna men i de beskrivningar som 
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Fig. 4:1. Planritning över boplatsen Gropbakkeengen i Karlebotn. På boplatsen finns ett 90-tal husgrunder (Simonsen 
1961). 
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Fig. 4:2. Planritning över husgrund 
av Karlebotntyp, Gropbakkeen
gen, hus 62, (Simonsen 1961:113). 
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publicerats så nämns inte större förekomster av 
skärvsten och inte heller verkar skrapor dominera 
fyndmaterialet. I samtliga fall har Varangerhyddorna 
härdar men den typ av kokgropar som förekommer i 
stor omfattning i mellersta Norrland kan inte heller 
spåras i materialet. Varangerområdets hyddgrunder 
ligger framför allt i nära anslutning till havet vilket 
innebär en annan ekonomi och andra jaktstrategier än 
de som gäller för inlandsbosättningarna. Inlandsbop
latser finns också i Varangerområdet där även ett 
mindre antal hyddgrunder registrerats. 

Mängden hyddgrunder och fynd i Varangerområ
det är förbluffande stor. En sammanfattande bild ges 
av Schanche som skriver att från lätta tältkonstruk
tioner utvecklas bostäderna under äldre stenålder till 
nedgrävda hyddgrunder som med tiden blir större 
och nedgrävda djupare i marken samtidigt med att 
bosättning blir mer sedentär (Schanche 1994:206). 
Materialet omfattar ca 100 totalundersökta hydd
grunder (Engelstad 1991:50) och en livlig diskussion 
om huruvida hyddlämningarna speglar en säsongsbo
sättning eller en sedentär bosättning pågår fortfa
rande. 

Hedmark fylke 
I en helt annan del av Norge har under de senaste 
åren ett antal hyddgrunder påträffats som har mycket 
stora likheter med de hyddgrunder som finns i Norr
lands inland. De ligger i ett område norr om sjön 
Mjösa i Hedmark fylke i sydöstra Norge. Hyddgrun-
derna ligger i skogsmark nedanför fjällen mellan 
Glömma och Rena älvar och avståndet till de närmast 
belägna skärvstensvallarna vid Rätan i Jämtland är ca 
250 km. 

Hittills har två lokaler påträffats varav en innehål
ler 5 hyddgrunder. De ligger båda vid små vattendrag 
som inte är större än bäckar. De ligger också i nära 
anslutning till fångstgropsystem. 

5 hyddgrunder, 2 helt och 3 endast till delar, 
undersöktes sommaren 1995 inom R0dsmoprojektet. 
Golvytan i grunderna var i medeltal 8-9 m lång och 
golvdjupet varierade mycket kraftigt från 0,3 m djup 
och ner till mer än 1 m djup. 

N och S om det ovala, nedgrävda golvet var 
avfallshögar som innehöll tjocka lager skärvsten men 
även kol, brända ben, hasselnötsskal och stenmate
rial. Redskapen bestod till 95 % av flinta (skrapor 
och tvärpilar) och resterande av skiffer, framför allt 
svart men även enstaka röda skifferföremål. Benma
terialet var bränt och det innehöll fragment från älg, 
bäver och ett fåtal björn. Dateringar från hyddgrun-
dernas vallar visar att de förekommit samtidigt med 
de hyddgrunder som jag behandlar, men även 1000 

W * 
Oslofjorden 

Fig.4:3. De hyddgrunder som undersöktes inom R0dsmo-
projektet ligger mellan Glömma och Rena älvar i 0ster-
dalsområdet, Hedmark fylke (Boaz 1996). 

år tidigare vilket dateringar från vallens djupaste 
delar har visat (Boaz 1996, muntlig information Joel 
Boaz, Oslo Universitet). 

40-50 km söder därom, strax nedanför Elverum, 
undersöktes under 80-talet 2 hyddgrunder som Mik-
kelsen liknade vid de norrländska skärvstensvallarna. 
Lokalen benämnes Svevollen och hyddgrunderna 
bestod av nedgrävda golvplan med avfallsvallar eller 
högar utanför. I vallarna var rikliga mängder skärv
sten, brända ben av älg och bäver samt flintavslag 
och redskap (Mikkelsen 1989). 

Södra och mellersta Finland 
Både kustbundna och vid insjölägen har hyddgrunder 
av sk Madenevatyp påträffats. Benämningen har 
hyddtypen fått efter en boplats i Pihtipudas i norra 
Tavastland. Lämningarna består av grunda fördjup
ningar, 4-6 m i diameter, och de har vanligen en rund 
form. I medeltal är hyddgrunderna 6 m i diameter, 
vilket innebär en golvyta av storleken 30 m2, men de 
största hyddgrunderna kan vara upp till 8 m i diame
ter. Djupet varierar mellan 0,2 - 0,7 m under mark
ytan och golvplanet är ibland omgivet av en låg vall. 
De ligger ofta samlade i grupper (Edgren 1993:58-
59). Hyddlämningarna har daterats till äldre Kamke-
ramisk tid efter fyndens sammansättning och de mest 
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PURMO, HUNDBACKA 

Fig.4:4.Planritning över ett 60-tal hyddgrunder på Hundbacka, Purmo (Miettinen 1982:16). 

typiska hyddbottnarna ligger i inlandet vilket anses 
bero på att de har återanvänts under en längre period. 
De kustbundna flyttades efterhand i takt med den 
vikande strandlinjen. I golvplanet har man inte 
påträffat eldstäder och vanligen inte heller stolphål. 
Härdar finns däremot utanför, mellan hyddgrunden 
och stranden där också fynden, främst keramik, är 
rikligast. Hyddtypen har också påträffats i Östkarelen 
och öster om Onega (1993:59). 

Kemi älvdal 
I norra Finland finns ett par olika områden med större 
grupper av hyddlämningar. De flesta ligger vid kus
ten och är därför specialiserade på marin fångst och 
ekonomi. I Tervola kommun vid Kemi älvdal har 
man på ett 50-tal olika lokaler påträffat sammanlagt 
930 "kotabottnar", dvs fördjupningar i marken efter 
kustbundna förhistoriska hyddor (muntlig uppgift 
Hannu Kotivuori). De två största boplatserna är Tör-
mävaara och Kauvonkangas med 315 resp 285 hydd
lämningar. 

Hyddgrundernas inre del är 6-8 m lång och 4-6 m 
bred och de har en 0,5-1 m bred och dm-hög vall runt 
omkring det 0,5 m djupa golvplanet. Ett 15-tal hydd
lämningar har undersökts i området och de fynd som 
påträffats är främst tillverkade av kvarts och lokal 
skiffer. Enstaka fynd av Rovaniemihackor, yxor och 

mejslar har också hittats i anslutning till hyddgrun-
derna. Brända ben är vanligt förekommande men 
skärvsten finns inte i de mängder som vi är vana vid i 
mellersta Norrlands inland. Vanligen finns en liten 
härd i mitten innehållande skörbränd sten och röd-
bränd jord. Ingången markeras av en liten fördjup
ning i vallen, oftast emot havsstranden men ibland i 
sydlig riktning (Hannu Kotivuori muntlig informa
tion, Kotivuori 1993). 

Österbotten 
I gamla Purmo sn har hyddgrunder påträffats på en 
helt plan sandmo invid en bäck som mynnar i Purmo 
å. Platsen kallas Hundbacka och här ligger ett 60-tal 
hyddgrunder koncentrerade på en yta av 400 x 200 
m. 

Hyddorna består av flatbottnade försänkningar, 
16 - 10 m i diameter och 0,5 - 1 m djupa. Grunderna 
är helt runda och omgivna av låga jord vallar i vilka 
en eller två öppningar, sannolikt bostadens ingångar, 
finns i olika väderstreck, dock inte mot nordväst. 

Platsen undersöktes 1979 och 1980 av Mirja 
Miettinen och ett stort antal provgropar grävdes samt 
delar av två hyddbottnar. Fynden koncentrerades till 
hyddgrunderna och dess närmaste omgivning och de 
bestod till största delen av kvartsföremål, främst 
skrapor. Övriga fynd var bl a kamkeramik, tvär- och 
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m 
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Fig.4:5. Planritning över den totalundersökta hyddgrunden i Vuollerim, De 8 kokgroparna samt rökgång och värmegrop 
ligger invid ingången på planens högra sida. Ritning David Loeffler, Umeå universitet. 

rätyxor samt mejslar. Benfynden bestod främst av 
sälben men även enstaka fisk- och fågelben. 

Kamkeramiken dateras till ca 2 600 f Kr och 
boplatsens läge, 60 m ö h, tyder på att platsen har 
varit en lämplig lokal för bosättning runt detta 
århundrade och möjligen några decennier före. 

Ett liknande hyddområde men med endast 7 
grunder finns inom 20 km avstånd från Hundbacka, i 
Isokangas, Evijärvi sn (Miettinen 1982). Hyddbott-
narna på båda dessa platser jämförs med Madeneva-
typen men de är betydligt större i Hundbacka. 
Keramiken på de båda platserna är av samma typ, 
dvs det kamkeramiska stilskedet III, med sen och 
degenererad prägel. Huvuddelen består av små och 
oornerade bitar, enstaka med inblandning av asbest 
(Miettinen 1982:16). 

Andra hyddgrunder av olika slag har påträffats i 
Finland, även ett mindre antal i inlandet, men inga 
som kan jämföras med de norrländska skärvstensval-
larna då samma mängder skärvsten inte förekommer 
på de finska lokalerna (Hannu Kotivuori, muntlig 
information). 

Vuollerim, Luleälven 

Hyddgrunderna i Vuollerim upptäcktes 1983 och 
undersökningarna påbörjades några år senare. Bo
platsen ligger på en tallmo ca 1 km uppströms Stora 
och Lilla Luleälvens sammanflöde som vid tiden för 
bosättningen utgjorde en djup havsvik. 

De fyra hyddlämningarna ligger alla inom ett 
område av 300 meters radie och alla ligger ca 20 m 
från dåvarande Lilla Luleälvens strand, numera myr
mark. Hyddgrunderna är rektangulära och golvytan 
har måtten 11 x 4-5 m och de är 0,3 m djupa. En låg 
jordvall omger golvytan och vallen i de undersökta 
delarna innehöll även avfall i form av skärvstenar, 
brända ben och kvartsavslag samt redskap. Ingången 
i den helt undersökta hyddgrunden bestod av en 3 m 
lång sluttande gång i den östra kortsidan (Loeffler & 
Westfal 1985:425-434). 

I den totalundersökta hyddgrundens rektangulära 
golvyta fanns en meterstor grop som benämnts vär
megrop. Värmegropen var förbunden med en "rök
gång" som låg parallellt med ingångstunneln. Direkt 
innanför ingången fanns 8 kokgropar, ca 0,3-0,6 m i 
diameter och 0,2-0,3 m djupa. Kokgroparna vara 
fyllda med sot, kol, brända ben och skärvsten (Loeff
ler muntligen). De låg i hyddgolvets inre del invid 
väggen. 

Ca 2000 fynd tillvaratogs. Skrapor och skärverk
tyg av kvarts dominerade fyndmaterialet men även 
mejslar, mikrospån av grönsten och flinta förekom 
liksom knivar och spetsar av skiffer. 40 kg ben 
insamlades och älg var den vanligaste djurarten i 
materialet men även bäver, fågel och fisk fanns 
representerade. Även utanför hyddgrunden fanns 
kokgropar och avfallsgropar. Ett 70-tal fångstgropar 
är kända i området och av dem har vissa kunnat kny
tas till hyddlämningarna genom 14C-dateringar 
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Fig.4:6. Rekonstruktion av konstruktionsdetaljer i hydd-
grunden vid Alträsket, Överluleå sn (Halén 1994:65). 

(Loeffler & Westfal 1985). Hyddlämningarna som 
har daterats till ca 4000 f Kr har sannolikt varit i bruk 
vintertid (Baudou 1992b:69). 

Alträsket, Överluleå sn 
1989 undersöktes en hyddgrund på en bergssluttning 
vid sjön Alträsket, Överluleå sn. Den, samt ytterli
gare en på samma lokal, påträffades året innan på en 
terass mot sydväst ca 96 m.ö.h. Hyddgrunderna är 
ovala och ca 10-12 x 7 m stora inklusive omgivande 
vall. Den egentliga golvytan var 4 x 3 m stor och 
nedgrävd ca 0,6 m under markytan. Vallen var 2,5 m 
bred och endast 0,2 m hög. Båda hyddgrunderna låg 
parallellt med stranden. 

I den undersökta hyddgrunden öppnades ett krys
schakt genom golvplanet och över delar av vallen, 
totalt 15 m2. Fynden i anläggningen låg till över 90 
% i valldelen. Ett 20-tal skrapor påträffades samt 
enstaka sticklar, borrar, spån och en kniv. Kvarts 
dominerade både redskapsfynden och de ca 600 
avslagen. Övrigt material var grönsten och rysk 
flinta. Benmaterialet från anläggningen var för samt
liga identifierade fragment från säl. Skärvsten före
kom endast i mindre omfattning. Tre små runda 
färgningar placerade ovanför nedgrävningens kant 
kan enligt författaren vara rester av hyddkonstruktio-
nens stolpar (Halén 1994:65). 

Tre mindre härdrester låg på golvplanet och en 
större härd samt en kokgrop påträffades i den omgi
vande vallen respektive under vallen. Samtliga fyra 
koldateringar (kalibrerade) från anläggningens olika 
delar har givit en ålder av 7000 år, dvs ca 5000 BC. 

De två hyddgrunderna har legat vid Litorinaha-
vets strand och enligt undersökningsledaren (Halén 
1994:66) har de sannolikt varit bebodda under vårpe
rioden när annat vilt varit svåråtkomligt. Bosättning
sperioden kan också ha varit kort p.g.a att 

landhöjningen varit mycket snabb under perioden. 
De mycket små mängderna skärvsten och ben talar 
även för detta enligt Halén (1994:62). 

Lillberget, Överkalix sn 
Sommaren 1990 påträffades vid Lillberget i Överka
lix en boplats med 8 rektangulära och fyrkantiga 
hyddgrunder. När undersökningen genomfördes 
1991 påträffades ytterligare två hyddlämningar. På 
boplatsen hittades också keramik av kamkeramisk 
typ. 

Fem av hyddgrunderna ligger i rad, vägg i vägg 
längst ut på en något nedsänkt terassyta av Lillber-
gets nordvästra sluttning, ca 60 m.ö.h. Ytterligare 
fem hyddgrunder ligger på terassens inre del. De två 
undersökta grunderna var ca 10 x 8 m stora inklusive 
den något mer än meterbreda vallen runt golvet. På 
golvytorna som var 7 x 6 m stora och 0,4 m djupa 
fanns två ovala härdar. De var 1-1,5 m stora och 
fyllda med "fet" sand, brända ben, kol och enstaka 
skärvstenar. Benmaterialet i härdarna och från andra 
delar av hyddgrunden var från säl, älg, bäver, fågel 
och fisk (Halén 1992, 1994). 

Boplatsen låg vid tiden för bosättningen, dvs ca 
3800 f.Kr (kalibrerat värde) i det inre kustbandet vid 
skärningen av två åars utlopp. Platsen låg även 20 -
30 km innanför den yttre skärgården vilket bör ha 
varit ett gynnsamt läge när fångst av både säl och älg 
förekommit. 

De ovan beskrivna hyddgrunderna från Norrbot
ten är alla av något varierande typer och främst visar 
benmaterialet att de sannolikt har utnyttjats på olika 
sätt. Vuollerim har enbart ben från inlandsvilt och 
Alträsket enbart från kustfångst och slutligen visar 
Lillberget en boplats som kombinerat dessa båda 
fångstekonomier. 

Grävningar pågår också för närvarande på 5 olika 
platser i Tornedalen i östra Norrbotten, de flesta date
rade till neolitikum (muntlig uppgift Lars Forsberg). 
Bilden av hur ekonomi och bosättning har utvecklats 
i dessa områden kommer därför sannolikt att förtyd
ligas ytterligare inom några år. 

Sävarheden, Sävar sn 
Under de senare årens fullkomliga explosion av 
ny fynd av hyddlämningar, främst i Norrbottens kust
land, har även en kustbunden hyddgrund undersökts i 
Västerbotten. Boplatsen ligger i Sävar, ett par mil 
norr om Umeå och mindre undersökningar genom
fördes här under åren 1991-1993. Hyddgrunden är 
rektangulär, 8 x 3 m stor och endast svagt försänkt i 
marken. Benmaterialet visar att man har fångat säl 
och fisk. Varken härd i golvet eller skärvsten fram
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Fig.4:7. Plan över boplatsen på 
Lillberget i Överkalix sn. Hydd-
grunderna ligger på ömse sidor om 
en plan terass på bergets NV sida 
(Halén 1994:69). 

Wetland 

Lillberget 
kom vid undersökningen. Fynden i anläggningen hit
tades framför allt i den omgivande låga vallen och 
förutom avslag och enstaka redskap av kvarts och 
kvartsit fanns små skärvor av textilkeramik av lera 
som blandats med människohår. Vanligt på boplatsen 
var också "tuggummin" av kåda som kan ha varit 
avsedda att användas som lim för att sätta fast spetsar 
i pilskaftet (Sandén 1995). Sävarheden ligger 43 
m.ö.h och lokalen som daterats till 2600 f Kr (kali
brerat värde) har mycket få likheter med inlandets 
hyddgrunder från neolitikum. 

Sammanfattning 
Av de hundratals hyddgrunder som har undersökts i 
skilda delar av Nordkalotten är en stor del sannolikt 
av samma slag som "skärvstensvallarna" när det gäl
ler konstruktionen av bostäderna. Ett normalt spektra 
av variationer vad gäller storlek och form finns både 
mellan olika områden men även mellan olika hydd
grunder i samma områden. De flesta hyddgrunderna 
är runda/ovala men även rektangulära golv är vanliga 
t. ex Vuollerim och Gressbakkentufterna. Storleken 
varierar mellan små hyddor som är ca 3 m i diameter 
till de stora runda golven i Hundbacka som anges 
vara 10 m i diameter. Ingångens placering har i de 
flesta fall legat mot vattnet men också här finns skill

nader, t ex vid Gropbakkeengen i Varanger och 
Hundbacka i Österbotten där även andra riktningar är 
vanliga. 

Majoriteten av de registrerade och undersökta 
hyddlämningar i Nordfennoskandien ligger vid kus
ten och har därmed i de flesta fall en kortare bruk-
ningstid än i inlandet eftersom kustlinjen har ändrats. 
Spridningen av fornlämningar vid kustområdet visar 
att man flyttat sina boplatser i takt med havsnivåns 
förändringar. Förutom de skillnader som därmed blir 
i avfallsvallarnas omfång finns även skillnader vad 
gäller fyndmaterial, benmaterial och anläggningar i 
golvytan. Keramik har t ex påträffats både vid Lill
berget och i Sävar och skiljer sig i det avseendet från 
fynden i inlandets hyddgrunder. 

Den mest markanta skillnaden mellan inlandets 
hyddgrunder, "skärvstensvallarna", och övriga grun
der är som namnet också antyder, mängden skärvsten 
i avfallsvallarna. De enda hyddgrunder som i det 
avseendet är jämförbara är de som påträffats i Hed
mark fylke i Norge. Gemensamt för båda är även 
fångst av älg och bäver samt en mycket hög procent 
skrapor i fyndmaterialet. Anledningen till att så 
mycket skärvsten producerats kan bero på en skillnad 
i bruket av skärvsten men det kan även bero på den 
långa bosättningstiden på lokaler i inlandet. En högre 
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förbrukning av skörbränd sten i vissa områden verkar 
dock sannolik eftersom liknande anläggningar sak
nas i t ex Finland och i det nordnorska området. Inte 
heller i Rysslands nordvästra delar, där hyddgrunder 
har undersökts finner man så stora skärvstensmäng-
der (Lars Forsberg, muntlig information). En möjlig 
tolkning kan även vara att man i just dessa inland
sområden i Sverige och i Hedmark i sydnorge har 
haft en mer stabil bosättning än i övriga inlandsområ
den. 

4.2. ETNOGRAFISKA EXEMPEL FRÅN 
SIBIRIEN OCH NORDAMERIKA 

Ett hjälpmedel i mina försök att tolka de spår av hyd
dornas konstruktion som undersökningarna visar har 
varit etnografiska uppteckningar. Jag har därför över
siktligt studerat litteratur och uppteckningar om 
bostadskonstruktioner mm hos jägarstammar i andra 
områden där liknande bostäder har använts under 
senare tider, främst Sibirien och Norra Nordamerika 
samt vissa delar av Södra Nordamerika. Huvudsakli
gen har jag samlat information om grophus hos jakte
konomier belägna norr om 50:e breddgraden. Klimat 
och natur överensstämmer i vissa delar relativt väl 
vad gäller växtlighet, årstidsväxlingar och fångst av 
älg och bäver som viktiga ekonomiska näringar. Den 
litteratur som jag har studerat baseras på uppgifter 
som samlats in av ryssar och européer som besökte 
dessa områden under 1600-1800-talen. De var t ex 
prospektörer och andra inflyttade ryssar i Sibirien 
eller jesuitpräster som sändes ut av fransmännen för 
att ta de första kontakterna med indianerna som man 
avsåg att handla med. Även samiska bostäders kon
struktion har naturligtvis berörts. De olika källorna 
har inte alltid samma typ av information varför det 
ibland kan vara svårt att jämföra olika områden eller 
att se generella drag. Källorna är ändå en god infor
mationsbank över hur olika bostäder byggdes, hur 
resurser har utnyttjats, hur man jagade och hur man 
rörde sig under året. 

De etnografiska källorna tjänar som exempelsam
lingar när vi försöker tolka det arkeologiska material 
vi arbetar med och som sådana är de till ovärderlig 
hjälp. De ger oss en betydligt bredare erfarenhets-
grund som utökar tolkningsmöjligheterna väsentligt 
jämfört med de vi har om vi enbart använder våra 
egna erfarenheter. Användandet av etnografiskt mate
rial är därför enligt min mening nödvändigt, men det 
medför också vissa svårigheter. Vi kan inte i alla 
avseenden bedöma de etnografiska källornas värde 
och riktighet. Vi kan kanske inte heller vara säkra på 
att vi inhämtat mer än en bråkdel av den information 

som finns. Liksom inom alla andra discipliner finns 
bland socialantropologer och etnografer skilda upp
fattningar om hur materialet bör användas, och vi 
arkeologer har inte alltid möjlighet att hålla oss a jour 
med även den antropologiska forskningsdebatten. 

Användandet av etnografiskt material har varit 
betydelsefullt i mitt arbete främst genom att rimlig
heten i mina tolkningar av det arkeologiska materia
let i efterhand har kunnat stödjas av etnografiska 
uppteckningar. I andra fall har jag funnit möjliga för
klaringar till frågor som jag tidigare inte kunnat 
besvara och i vissa fall har möjliga förklaringar fram
kommit till ännu ej ställda frågor. Naturligtvis kan 
flera olika förklaringar finnas och den förklaring som 
man först tycker sig finna i de historiska källorna kan 
blockera andra möjliga lösningar. I de fall där lik
nande beskrivningar upprepas i många källor från 
olika områden, dvs där vi kan tala om generella 
mönster, är naturligtvis sannolikheten större att lik
nande mönster förekommit även under förhistorien. 
Svaren är ändå aldrig slutgiltiga och man måste alltid 
vara medveten om att människans beteende under 
likartade förhållanden kan vara mycket olika. 

I det här avsnittet om etnografiska källor skall jag 
främst hålla mig till uppgifter som behandlar bostä
dernas placering, utseende och konstruktion. Många 
av de beskrivna bostäderna har nedgrävda golv lik
som de förhistoriska hyddgrunderna, något som före
faller höra samman med de norra breddgradernas 
kyligare klimat. Enbart naturomgivning och klimat 
kan ändå inte förklara husens utformning. Många 
andra aspekter bör vägas in som ekonomi, social 
organisation, bofasthet, religion och även redskaps
former, kunskaper, traditioner och tabufunktioner. 

"this tribal architecture is responsive as much to the 
inner environment of cultural presupposition and social 
interaction as it is to the external environment of wind and 
weather" (Goldsmith citerad i Nabokov & Easton 1989:12) 
"Människans beteende under identiskt lika klimatförhål
landen är långt ifrån likartat och ofta irrationellt sett ur 
klimatisk synvinkel", "Lika omgivning och klimat ger såle
des inte lika val av bostad", "Vanligen överväger tillgång 
till mat över val av bostad när dessa är i konflikt" (egen 
översättning från Koerte 1974:12 och 51-52). 

Slutcitatet belyses tydligt med exemplet Hidatsa 
indianerna som ändrade sitt boende från en bofast 
jordbruksekonomi med varma jordhus till ett mer 
nomadiserande liv i och med att hästen introducera
des. Man odlade och bodde i jordhus sommartid men 
flyttade omkring i blåsiga kalla tipi-tält under vintern 
för att jaga buffel. 

Trots att inga samhällen är helt lika har jag hos de 
olika beskrivna grupperna funnit vissa gemensamma 
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drag vad gäller bostadstyper som visar att kulturerna 
har löst problem på likartat sätt över stora områden. 
Nomadiserande stammar som inte bor länge på 
samma ställe har följaktligen lätta hyddkonstruktio-
ner som kan transporteras från plats till plats. Man 
använder då främst bark eller skinn till täckning. 
Generella drag är också att hyddorna byggs av det 
material som är lättillgängligt i området. Där trä är 
sparsamt förekommande används jord och lera till 
byggnadsmaterial. Mest styrd av naturomgivningens 
krav och tillgångar är naturligtvis igloon där snö är 
det enda men också det mest effektiva byggmateria
let i ett område där det är livsnödvändigt med en 
varm skyddad plats för att överleva. 

Gemensamt för de flesta grupperna både i Sibi
rien och i Nordamerika är också att man har både 
sommar och vinterhus. Antingen för att man flyttar 
mellan olika platser under olika årstider men också 
för att en hydda av t ex jord och trä blir för fuktig 
under sommaren. Man väljer oftast en mer skyddad 
plats under vintern och en öppen plats sommartid 
p.g.a. av alla insekter. 

Den sammanställning som jag här presenterar 
utgör kortfattat den kunskapsgrund som jag har fun
nit vara väsentlig för mina frågeställningar. Praktisk
funktionella aspekter på bostadskonstruktioner mm 
överväger i materialet eftersom mycket få sociala 
orsaker redovisas i materialet och eftersom de även 
är svårare att fastställa i det arkeologiska materialet. 

4.2.1. FOLKGRUPPER OCH SPRÅK 

I litteraturen om Sibirien och Nordamerikas folk
grupper framgår att de ser sig själva som besläktade 
med dem som talar samma språk (Michael 
1967:208). Folkgrupperna eller stammarna som 
redovisas är språkgrupper indelade i mindre grupper 
med olika dialekter. Det namn som grupperna givit 
sig själva betyder också vanligen människa eller med 
samma språk, av en tunga. Mycket vanligt är också 
att boplatsområdet ingår i namnet; människorna vid 
sjöstranden, i bergen, vid flodmynningen mm (Levin 
& Potapov 1956:588,607. Smith 1981:267, Ridging-
ton 1981: 350, Denniston 1981:440, Slobodin 1981 
:530). Namnet på angränsande folk kunde följaktli
gen vara främlingar, besökare, nomader eller lik
nande. 

Framför allt av den ryska litteraturen, vilket 
endast omfattar det verk som sammanställts av Levin 
& Potapov 1956, "The people of Siberia" får man 
uppfattningen att variationerna kan vara stora vad 
gäller den materiella kulturen inom en släkt- och 
språkgrupp. Ofta kan ekonomi och bosättningsmöns

ter vara helt olika. En språkgrupp som ser sig besläk
tade med varandra kan därför bestå av en befolkning 
av fiskare, en renägande grupp och en jaktbaserad 
grupp. Därför är det inte helt lätt att applicera ett 
arkeologiskt material till speciella folkgrupper bara 
därför att husen ser likadana ut eller för att de använ
der liknande redskap. Sägas skall också att dessa 
områden med folk som talar samma eller likartade 
språk kan vara mycket stora varför det inte bör vara 
förvånande att de har olika ekonomi eftersom j ägar
grupper utnyttjar den naturmiljö de lever i. Tyvärr 
ger de arkeologiska källorna vanligen inte tillgång 
till annat än den materiella kulturen och våra slutled
ningar måste därför utgå från dem även om vi är 
medvetna om att vi inte kan få alla frågor besvarade. 

4.2.2. NOMADER OCH SEDENTÄRA GRUPPER 

Majoriteten, dvs nästan samtliga av de jägarkulturer 
som omskrivs från dessa områden i norr är mer eller 
mindre rörliga. Många indianstammar blev betydligt 
rörligare när hästen introducerades och med detta 
utomordentliga transportmedel kunde man utnyttja 
de stora slättområden där buffeln vistades. Tidigare 
hade stammarna varit relativt bofasta i sina grophus 
som låg vid gränsen mellan skog och slätt. Bofasthet 
är naturligtvis ett relativt begrepp och här handlar det 
kanske främst om hur lång tid man stannar på en 
plats för att det skall vara mödan värt att uppföra en 
hydda som kräver en större arbetsinsats. Jord- och 
lerhusen med nedgrävd golvyta har den högsta gra
den av bofasthet. Barkhus kan vara både semiperma-
nenta och mycket korttidsanvända. Tältkonstruktio
ner hör, som tidigare nämnts, samman främst med 
nomadiserande folk. 

I de allra flesta fall finns för dessa grupper upp
gifter om att man hade både sommar- och vinterhus. 
Vinterhusen var ofta nedgrävda men de kunde också 
vara av samma typ som sommarhusen men med 
ytterligare tak- och väggtäckning. Sommarhuset 
täcktes med bark och vinterhuset med ytterligare ett 
lager av antingen skinn eller torv. Jord och lerhus 
blev för fuktiga sommartid och ersattes med ett lätt-
tare tält av bark. Barken anses har föregått skinn som 
täckmaterial (Koerte 1974:135). 

Graden av bofasthet förefaller oftast vara bero
ende av ekonomi. De renägande eller renjagande 
grupperna var i högre grad nomadiserande än de som 
jagade älg och annat villebråd eftersom renen flyttar 
långa sträckor. Renägande grupper samlades ofta 
sommartid under fiskeperioden. Renjagande grupper 
samlades under hösten när renjakten var intensivast 
eftersom det krävdes många medverkande i ett jakt
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lag. Jakt på älg kräver endast en eller två personer 
och de grupper som levde av älg, bäver och småvilt 
bodde ofta i mindre grupper under vintern och samla
des i s törre grupper under sommaren. Älgen uppges 
vara mindre rörlig under höst och vinter när den hål
ler till vid älvarna och i dalgångarna. Bävern var ett 
säkert byte tack vare dess bofasthet på samma plats. 
Den fångades mest under våren. Därför kunde också 
mindre grupper stanna på ett ställe under en längre 
period och livnära sig på jakt. 

Graden av nomadism, alltså hur ofta man flyttar 
under året, har också att göra med hur rikt ett område 
är på jaktbyte och annan näringstillgång. Vissa stam
mar i t ex Alaska som levde av blandad jakt tvinga
des flytta ofta eftersom resurserna var så små att de 
inte räckte länge inom samma område. En viktig till
gång var också de resurser man behövde dagligen 
förutom mat, t ex ved och vatten. Slutligen och inte 
minst viktigt är vad som prioriterades. Traditioner 
och de valmöjligheter som står till buds kan innebära 
många olika variationer av levnadssätt vilket inte all
tid är uppenbart för en utomstående. Det redovisas 
inte heller i de etnografiska uppteckningarna som 
enbart beskriver det sätt på vilket man valt att leva. 

4.2.3. BOSTÄDER MED FÖRSÄNKTA GOLV 

Grophuset tillhör den äldsta hyddtypen bland indian
stammarna i norr enligt Nabokov & Easton 
(1989:174-175). De flesta av de äldre indianhyd
dorna är grophus, och så även den äldsta daterade 
hyddlämningen i Nordamerika. Hyddgrunden som 
påträffades i Californien var 9500 år gammal 
(1989:46). Förhållandet gäller även vissa varma 
områden t ex i sydvästra Nordamerika där torra 
varma somrar dock avlöses av mycket kalla vintrar. 
Den äldre nedgrävda formen har sedan behållits, inte 
i bostadshuset men i t ex ceremonihus, "kivas" som 
anses betyda "gammalt hus" (Martin 1947:150), samt 
även förrådshus i senare tid. Teorier om att grophus-
traditionen skulle ha förts vidare från Sibirien till 
Amerika med det folk som anses ha invandrat över 
Berings sund under yngre paleolitikum förkastas av 
författarna vilka anser att endast sunt förnuft behövs 
för att praktiskt lösa bostadsproblemet i kalla områ
den där kunskapen om jordvärmens värmande eller 
kylande egenskaper rimligtvis finns hos alla natur
folk (Nabokov & Easton 1989:176). En obebodd 
snöhydda med barskrapad golvyta kan ge en inom-
hustemperatur på upp till 35 grader varmare än 
utomhusluften tack vare jordvärmen (Koerte 
1974:111). Grophus har även den fördelen att man 

sparar byggnadsmaterial genom att väggen till viss 
del utgörs av gropens sidor. 

Även i de områden av Sibirien där grophustradi-
tionen övergivits, omtalas ofta att stammarna tidi
gare bodde i grophus, några så sena att befolkningen 
minns eller hört talas om dessa, i andra områden har 
arkeologiska undersökningar visat att så var fallet. 
Ytterligare en källa som talar om tidigare nedgrävda 
hus är gamla kinesiska skrifter som beskriver ett folk 
som levde vid floden Amur under första och andra 
årtusendet före Kristus. Dessa var "vilda människor" 
som inte hade bröd och som åt köttet rått. De hade 
stenpilspetsar, de jagade och fiskade och bodde i ned
grävda hus (Levin & Potapov 1956:692). 

Resonemanget motsägs inte heller av de erfaren
heter vi har i Skandinaviens norra delar. De äldsta 
hyddgrunderna i Varanger, liksom även de yngre, var 
nedgrävda (Helskog 1984:44) och så även de hydd-
grunder som hittats i Finlands norra delar, t ex från 
Tervola vid Kemi älv (Siiriäinen 1975) och vid 
Hundbacka i Purmo sn, Österbotten (Miettinen 1982) 
samt naturligtvis skärvstensvallarna i Norrlands 
inland. Magiemose i sydskandinavien har däremot 
inte nedgrävda hyddgolv i sina bostäder. Sambandet 
med nordliga breddgrader och ett kyligare klimat är 
här påtagligt även om tidiga, icke nedgrävda bostä
der också förekommit (Engelstad 1985:333). 

4.2.3.1. Den runda och ovala husformen 

Den runda husformen är den vanligaste förekom
mande. Av de grupper som jag studerat i Sibirien och 
Nordamerika överväger den runda formen vilket 
också gäller samerna i Skandinavien. Koerte (1974) 
som studerat hustyper hos tre stora språkgrupper i 
Kanada och Alaska anser också att den runda formen 
är vanligast i dessa områden och att den rektangulära 
formen är sällsynt och troligen en yngre form. Han 
föreslår att den runda formen är den mest naturliga 
för människan, vilket även Schanche nämner i sin 
avhandling (1994:212). En rund form ger den största 
ytan i förhållande till omkretsen och den uppmuntrar 
till en koncentrisk användning där medelpunkten är 
viktig. Alla delar gemensamt den viktiga värmekäl
lan, eldstaden, som vanligtvis placeras mitt i hyddan 
(Koerte 1974:63). En rund hydda innebär därmed 
också mindre värmeförlust i och med att väggytan 
blir mindre än för en fyrsidig bostad med samma yta. 

Koertes uppfattning att den runda formen föregår 
den rektangulära formen på bostäderna är enligt min 
åsikt inte helt självklar. Den rektangulära formen har 
en viktig fördel, nämligen att den mycket lätt kan 
byggas på och göras större om så behövs. En vanlig 
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typ av sommarhus har en rektangulär form och består 
av två par krysställda pålar med en mittås fastbunden 
mellan dessa två (Michael 1967). Rimligtvis borde 
den vara lättare att konstruera och därför lika vanlig 
som den runda men ändå har den inte varit det av käl
lorna att döma. De norska hyddlämningarna i Varan-
ger stöder till viss del den runda hyddans ställning 
som föregångare. De små runda nedgrävda hydd-
grunderna av Karlebotntyp som ligger på de högsta 
nivåerna är också de äldsta. De yngre typerna är 
oftast ovala och rektangulära och även större om än 
variationer förekommer (Helskog 1984:44, Engel-
stad 1991:51). Under alla perioderna förblir dock 
bostäderna halvt nedgrävda i marken. De tidigaste 
formerna som omtalas från Finnmark och som består 
av fyrkantiga tältringar har ännu bara kustlinjedate-
rats (Engelstad 1985:333). 

Alltför stark distinktion bör dock inte göras mel
lan runda och ovala hyddor vad gäller tidiga och sena 
former då skillnaden i många fall är mycket liten. 
Den klart rektangulära formen skiljer sig däremot 
tydligt ifrån runda och svagt ovala former. 

De stora praktiska fördelarna med runda hus bör 
vara värmeaspekten och därmed kan den inte ses som 
en föregångare till de fyrkantiga bostäderna. Båda 
formerna har förmodligen alltid funnits parallellt. 
Den runda formen bör däremot ha varit en stor fördel 
i kalla klimat för bostäder av mer permanent karak
tär. Den runda formens betydelse för att den är natur
lig för människan och för att den inte bryter med 
naturens former vilket även anförts, kan ha haft en 
viss betydelse i vissa områden och tider men inte 
generellt i alla områden. 

4.2.3.2. Den fyrsidiga husformen 

Exempel på olika typer av rektangulära eller fyrkan
tiga hus finns från både Sibirien och Nordamerika. 
Jag har redan nämnt den enkla typen med två par 
krysställda pålar som har en mittås som förenar dem. 
Oftast var hyddan täckt med bark men det finns även 
exempel på jordtäckta hus av samma typ. De jord-
täckta husen hade då kraftiga stolpar som höll upp 
mittåsen som bestod av en stock. Väggarna var av 
halverade stockar som lutades mot mittåsen. Tak
täckningen var av näver och jord. 

En välvd typ av hus som ser ut som en halverad 
tunna, byggdes på samma sätt som en wigwam, dvs 
av långa smala ungträd som kan böjas utan att 
knäckas. De täcktes med näver eller gräs eller mattor 
av rörväxter, t.ex bambu. 

En tredje typ har redan nämnts, dvs den timrade 
stugan med nedgrävt golv. Den var mycket vanlig i 

olika delar av Sibirien. Taket var antingen ett gavel
tak eller ett helt platt tak. Samma konstruktion har 
föreslagits för neolitiska nedgrävda hyddgrunder i 
Ryssland och även för Lillberget i Norrbotten (Halén 
1994:96-97). 

4.2.3.3. Hyddornas storlek 

De beskrivna hyddorna varierar mycket i storlek lik
som antalet personer som bodde tillsammans. Efter
som grophusboendet vid denna tid i de flesta fall 
övergivits har jag även tagit med ej nedgrävda hyd
dor av rund typ i mina jämförelser. Ett tiotal hyddor 
har här tagits med som underlag för jämförelser med 
de förhistoriska hyddorna. Samtliga exempel som 
medtagits rör sig om bostäder och de utgör också 
samtliga i den litteratur som jag studerat vilka har 
måtten angivna. Bara ett fåtal av de runda nedgrävda 
hyddorna som hör samman med jägarkulturer har 
kunnat utgöra jämförelsegrund eftersom de flesta 
saknat måttangivelser. Endast tre av 12 beskrivna 
hyddor från Sibirien har måttangivelser. De övriga 
beskrivs dock vara av ungefär samma typ och bör 
därför också vara av samma storlek. Måtten är heller 
inte fixerade vid en storlek, för de flesta hyddtyper 
anges att de varierar mellan vissa storlekar. 

Av de runda hyddor där måtten redovisats varie
rar storleken mellan 8 m2 och 60 m2. Den allra 
största, Mandan, utgör ett undantag med sina 120 m . 
Mandan var en flerfamiljshydda som beboddes hela 
året av ca 5 familjer samt även deras hästar. Huskon
struktionen var en ram av tjocka stockar med tak och 
väggar täckta av pinnar och buskmaterial. Ovanpå 
detta lades sedan ett fyra dm tjockt lager jord. Golv
planet var nedgrävt ca 25 cm. Typen anses vara sen
tida, sannolikt från 1200- 1300-talet (Koerte 
1974:118). 

En av de minsta bostäderna uppfördes av 
Keterna, ett sibiriskt folk som ryssar mötte för första 
gången år 1602. Keterna i norr bodde i små koniska 
tält som var 3-4 diameter stora och som sommartid 
var täckta med björknäver och vintertid med en tält
duk av hjortskinn. Keterna i söder bodde vintertid i 
en liten nedgrävd, rektangulär hydda, 3 x 3,5 m stor 
(8,2 m2) och 0,5 m djup. Hyddan var av låg konisk 
form och byggd av stänger och pålar. Taket var täckt 
av kvistar och björkbark som sedan täcktes med ett 
lager jord. Keterna levde på jakt och fiske. Älg jaga
des i gropar, på skidor eller i vatten. (Levin & Pota-
pov 1956:607). Ungefär lika stora var de tält som 
Kutchinindianerna uppförde och som de bodde i 
under långa perioder av året (Koerte 1974). 
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Från dessa minsta hyddor finns alla storlekar 
uppåt till ca 20 m2. Mellan 20 och 60 m2 finns endast 
ett fåtal redovisade. Vanligast förekommande är såle
des storleksvariation mellan 9 och 20 m2. Det inne
bär att de är ca 3-5 meter i diameter. En mycket 
vanlig siffra som anges är 17 m2 vilket innebär en 
diameter på ca 4,5 m i en rund hydda. För de ned
grävda hyddgrunder som har undersökts i ett högpla
tåområde, 2000 möh, i New Mexico och Arizona var 
medelvärdet 17 m2 och den minsta av de ca 300 
hyddgrunderna var 8 m2 (Bullard 1962:119). Näm
nas kan också att den samiska kåtan som hade en 

9 o o o o bostadsyta på 12,5 m . Matten för bagstangskator 
och klykstångskåtor var enligt Manker ungefär 
desamma, dvs drygt 4 x 3 m. Torvkåtorna var vanli
gen större, ca 7 x 6 m (Mulk 1994:138). 

Syftet med jämförelserna har främst varit att se 
om de förhistoriska jägarkulturernas hyddgrunder 
går att jämföra med senare jägargruppers bostadsyta 
och sätt att bygga bostäder, med hänsyn till de red
skap och material som de hade tillgång till när de 
byggde sina hus. Jag har inte sökt en medelstorlek 
som skall passa in i mitt material. 

4.2.3.4. Takhöjd och golvdjup 

Takhöjden nämns endast undantagsvis. Takhöjden 
ökar vanligen med storleken på hyddan och har även 
ett klart samband med konstruktionen av hyddan. 
Lägst till taket hade Keterna i sina små tält samt Kut-
chinindianerna där taket var ca 1,8 m högt. I något 
fall anges höjden vara "något högre än manshöjd". 
Tipin som är 5 m hög bör ha varit en av de högsta 
bostäderna, men den blev därmed kall och vedkon
sumtionen blev stor. 

Golvdjupet varierar mellan 30 cm och 120 cm i 
de beskrivna bostäderna . I ceremoni- eller kollektiv
hus kunde golvet vara betydligt djupare men för 
bostadshusen var golvdjup på 0,5 m mycket vanligt. 
Siffrorna är för få för att beräkna om hyddans storlek 
står i relation till golvdjupet. Inget tyder på att så 
skulle vara fallet. 

4.2.3.5. Hyddornas utseende och konstruktion 

De grophus som finns dokumenterade så sent att man 
vet hur de konstruerades har byggts av relativt kraf
tigt virke. Stockar har utgjort takstöd/ram och halve
rade stockar har använts till väggar. Det har således 
krävts verktyg som klarar av att avverka, klyva och 
forma sådant kraftigt timmer. En vanlig typ var fyra 
nedgrävda stolpar i mitten som bildade en fyrkant i 

taket, hopfogade med korta stockar. Konstruktionen 
utgjorde stöd för sluttande väggstolpar som var ned
stuckna i marken ovanför gropen, och dessutom rök
hål samt ofta också den enda dörren till huset 
(Bullard 1962:127ff, Nabokov & Easton 1989:176-
179, Koerte 1974:130). Förutom ingång genom taket 
var det i kalla områden vanligt att dörren bestod av 
en lång gång som man kröp ut igenom. Gången hade 
då också en funktion som ventilationshål (Nabokov 
& Easton 1989:294). 

En annan typ utgörs av hus med en mittstolpe 
mot vilken de andra stolparna lutas från kanten ovan
för gropen. En tredje variant har raka stolpar place
rade runt kanten av väggen, nere i gropen. Denna typ 
har dock oftast ett platt tak vilket kan vara opraktiskt 
i snörika områden. 

I Pine Lawn, New Mexico har man funnit fem
kantiga nedgrävda hyddlämningar. Då stophål saknas 
i hyddorna har man antagit att liggande, ca 1-2 m 
långa kluvna stockar, utgjort underlag för upprättstå-
ende takstolpar (Bullard 1962:169). Teorin är intres
sant eftersom vi så sällan hittar stolphål i de 
hyddlämningar som finns i norra Skandinavien. 

Från samma källa finns ytterligare en variant på 
konstruktion av grophus. Dessa ligger på ett högpla
tåområde i New Mexico, där marken utgörs av sand
sten. Marken är hård och jordväggarna i grophusen 
är därför mycket fasta. Här har man grävt gropen så 
att en avsats runt väggen, en "bänk" som också utgör 
stöd för de sneda stolpar som bildar taket. Husen har 
också fyra stolpar mitt på golvet som ger stöd åt 
taket. Öppningen mellan dessa tolkades som rökhål 
och även ingång till huset. Här nämns dock också att 
det tidigaste huset som undersökts saknade stöd
stolpe inne i huset (Bullard 1962). 

Navajo-indianerna i Arizona byggde jordtäckta 
hyddor s.k. högan. Dessa var nedgrävda ca 10 cm i 
marken och saknade mittstolpar. De var uppbyggda 
av tre eller fem klykade stolpar, 20 cm i diameter, 
som lutades mot varandra och hölls ihop av klykorna 
ytterst på stolparna. Mot dessa lutades grova stockar 
till väggar och tak och ovanpå fästes bark eller näver 
som sedan täcktes av ett 15 cm tjockt lager våt jord 
(Nabokov & Easton 1989:325). Hyddor av denna 
konstruktion kunde vara upp till 9 meter i diameter 
och stolparna var 3-3,5 m långa. Andra typer av 
högan fanns även och gemensamt var att de täcktes 
med jord. 

På den nordamerikanska kontinenten har den för
härskande metoden för att fästa ihop pålar, stolpar 
och käppar i husen varit att binda med olika typer av 
rep. Antingen kan repen göras av starka rötter, smala 
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remsor av stark hud eller vissa typer av bark (Nabo
kov & Easton 1989:16). 

De dokumenterade nedgrävda husen i Sibirien 
var nästan uteslutande byggda som timrade hus 
ovanpå det nedgrävda golvplanet. Därav kommer att 
de oftast är fyrkantiga eller 5-8 kantiga. Exempel 
finns också på samma typ av runda grophus som det 
ovan beskrivna med ingång genom rökgången. De 
var dock inte i bruk när området besöktes av ryska 
bosättare. Noggrannare beskrivningar av konstruk
tionerna saknas därför i de källor jag har använt. 

Den samiska kåtans konstruktion var antingen av 
klykstångs- eller bågstångskonstruktion. Dessa 
grundkonstruktioner täcktes antingen av tältduk, 
näver eller torv. Tältkåtorna brukades på fjället och i 
skogslandet och torvkåtorna främst i förfjällsregio-
nen och i skogslandet (Mulk 1994:137). Klyk-
stångskåtan är av samma typ som t ex den ovan 
nämnda högan och en mängd andra hyddtyper och 
den är troligen en mycket vanlig konstruktion i 
många delar av världen. Bågstångskonstruktionen 
anses däremot vara genuint samisk och sådana upp
fördes redan under yngre järnålder medan de timrade 
kåtorna sannolikt började uppföras under 1600-talet 
(1994:137). 

4.2.3.6. Taktäckningen 

Taktäckningen på grophusen var ofta av ett tungt 
material vilket gör att ramen måste vara kraftigt 
byggd. Vanligast var träpålar och näver eller bark och 
ovanpå detta torv eller jord. Detta förutsätter att man 
kunde fälla timmer och forma stockarna till rätt läng
der och utseende för att stadigt kunna fogas samman. 

Taktäckningen behöver inte med nödvändighet 
vara så tung. Det finns många exempel på lätta tak
material. Det mest använda materialet är bark som 
används både till jordtaken och till de lätta, flyttbara 
konstruktionerna. Björknäver hade de bästa egenska
perna då det är böj bart. Barken skalades av i stora 
sjok från trädet, rensades, ångades eller kokades och 
syddes sedan ihop med t ex sälgrötter (Levin & Pota-
pov 1956:621). Näver är lätt och behöver ingen kraf
tig stomme till huset. Om man vill ha en varmare 
hydda kan man isolera med mossa mellan två lager 
bark. Endast ett mycket sentida exempel finns. 
Enbart björknäver har inte särskilt goda vindskydd
ande egenskaper och vinterhusen hade alltid ytterli
gare ett lager av bättre isolerande material ovanpå. 
Nunamiuteskimåernas permanenta sommar- och vin
terhus var en lättviktskonstruktion av smala stolpar 
som täcktes av tunna stänger. Ovanpå dessa lades 
tjocka torvrutor som torkades och lades över hela 

hyddan. Väggarna var tunna men mycket välisole-
rande (Koerte 1974:132). 

I alla berörda områden, inklusive samernas, 
bestod taktäckningen av antingen skinn, bark, näver 
eller torv. Jag har inte funnit något exempel på grop
hus som varit täckt med skinn, alla nämnda exempel 
har haft taktäckning av näver och torv. 

4.2.3.7. Ingångens placering 

Dörrens placering varierar för olika typer av hus. I de 
nedgrävda hyddorna var det vanligt att rökhålet i 
taket också utgjorde utgång, dvs man klättrade ut 
genom taket på en stege. I kalla områden var det van
ligt med en lång tunnel ut från dörren för att undvika 
att kall luft kom in i hyddan. Vid Norton Sund nära 
Berings sund i Alaska hade vinterhusen en 3-4 meter 
lång gång täckt med jord. Husen beskrivs av löjtnant 
Zagoskin som besökte området på 1840-talet 
(Michael 1967:114). Zagoskin beskriver ingången 
som så "smutsig" att det är ofattbart för en upplyst 
individ. 

Dörrens placering i väderstreck skiftar också. På 
de få ställen där ingångens läge nämns anges oftast 
inte ett särskilt väderstreck utan istället att de är rik
tade emot vattnet. Vinterhus har ofta dörren mot sol
uppgången. Belysande är här exemplet hos Cree-
indianerna vid Misstassini där vinterhusets dörr vet
ter mot soluppgången och sommarhusets dörr mot 
vattnet (Rogers & Leacock 1981:183). 

I de etnografiska källorna från Sibirien och Nord
amerika anges i et t fåtal fall ingångens läge och det 
vanligaste är också här att ingången riktats mot vatt
net. Detta uppges till exempel för Altayfolket i Sibi
rien (Levin & Potapov 1956:314), liksom för 
Khanternas vinterhus (1956:525), Nanayernas som
marhus (1956:702) och Selkups, som ibland hade en 
lång korridor ner till vattnet (1956:589). 

Hos indianerna i Nordamerika är vanligen 
ingången i vinterhusen placerade mot soluppgången, 
t ex i en "högan" (Nabokov & Easton 1989:325) och 
hos Montagnais-Naskapi där vinterhusets dörr vetter 
mot soluppgången och sommarhusets dörr mot vatt
net (Rogers & Leacock 1981:183). 

Uppgifter finns även för Mansifolket i Sibirien 
(Levin & Potapov 1956:525) som placerar sin ingång 
mot söder och för Koryakerna som har vår- och höst
ingång via väggen och vinteringång via taket 
(1956:858). 
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I de samiska bostäderna var ingången orienterad i 
sydlig riktning enligt uppgifter från både 1600- och 
1900-tal (Mulk 1994:211). Detsamma gäller tomt-
ningar i fjäll- och skogsregionen från 600-1200 AD, 
s k Stalotomter (1994:211). 

4.2.4. SAMMANFATTNING 

Bland det etnografiska 1600-1800-talsmateriealet 
som rör bostädernas utseende och konstruktion hos 
fångstfolk finns många exempel på grophus. Ofta 
uppges också hos grupper som inte har grophus att 
sådana byggdes av tidigare generationer. 

I norra Nordamerika var runda och ovala bostäder 
mycket vanliga liksom hos samerna där rektangulära 
hus anses vara så sena som 1600-tal. I Sibirien var 
den rektangulära formen mycket vanligare förekom
mande. Den runda och ovala formen på hyddor anses 
också vara äldre än de rektangulära som även i vissa 
arkeologiska sammanhang föregås av runda hyddor 
enligt hittills kända fynd. Grophusen hör främst sam
man med kalla områden vilket både etnografiska och 
arkeologiska källor tyder på. Där nedgrävda hyddor 
påträffats i varmare områden är vintrarna i dessa 
trakter mycket kyliga. Grophusen är också i samtliga 
fall vinterhus. 

Hyddornas konstruktion och utseende är bero
ende av tillgängligt byggnadsmaterial i området, eko
nomi och klimat samt även traditioner, preferenser 
och idevärld. Nomadiserande grupper har alltid lätta 
tältkonstruktioner som snabbt kan flyttas. Mindre 
rörliga grupper bygger mer fasta bostäder men hos de 
allra flesta j ägarkulturer har man både sommar- och 
vinterhus, i enstaka fall på samma lokal. 

Bostädernas storlek varierar mellan 9 och 20 m2 

hos majoriteten av jägargrupperna. Hyddan bebos 

endast undantagsvis av fler än en familj. Större hyd
dor är oftast flerfamiljsbostäder som t ex Mandan på 
120 m2 som hela året hyser 5 familjer. Takhöjden är 
avhängig hyddkonstruktionen och uppgift om hyddor 
lägre än 1,8 finns ej. Golvets nedgrävning är i 
bostadshusen från 0,3 m och ner till 1,2 m, med ett 
vanligaste djup på 0,5 m 

De nedgrävda hyddorna har vanligen en stomme 
av fyra kraftiga stolpar i golvets mitt, vilka utgör 
grundstomme för konstruktionen. Mot dessa vilar 
smalare pålar som täcks med näver och jord. Exem
pel på hyddor utan mittstolpar finns även, t ex en 
högan som har dryga tre meter långa, klykade stolpar 
som fogas samman i takets mitt. En högan var endast 
10 cm djup och kunde vara upp till 9 m i diameter. 
Vinterhyddorna täcktes med ett isolerande material 
ovanpå ett näver- eller barklager. Ofta lades ett tjockt 
jordlager på hyddan men även grästorv och torv från 
mossar användes. 

Ingången lades ofta ner mot vattnet, men för vin
terhyddor var det även vanligt med öppning mot 
öster, mot soluppgången. Även sydliga riktningar 
anges ofta, t ex hos samerna. Ingången kunde ibland 
vara en lång gång in till hyddan eller en mindre 
utbyggnad vid dörren till skydd mot vinden. I grop
hus var det även vanligt med ingång via taket genom 
rökhålet. 

Sammanfattningsvis anar man i många områden 
en utveckling ifrån grophus till hus ovanpå marken, 
från runda-ovala hus till fyrkantiga hus samt från hus 
utan mittstolpar till hus med en eller 4 mittstolpar i 
bostadens mitt. Detta gäller både under förhistorisk 
och historisk tid men kan inte sägas vara en generell 
utveckling överallt. 
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5. BEARBETNING OCH ANALYS 

Det samlade material som i kapitel 3 redovisats över 
alla undersökta hyddlämningar utgör underlag för en 
analys av de karaktäristiska dragen vad gäller hydd-
grundernas placering, konstruktion och utseende. 
Även tolkningar och jämförelser med etnografiskt 
och arkeologiskt material har använts i analysen. 

Undersökningarna har utförts under en period av 
40 år och metoderna har under denna tid förändrats i 
viss omfattning men resultaten kan ändå föras sam
man till användbart material. De tidigast undersökta 
hyddlämningarna är också de som totalundersökts 
och där hela anläggningens totala mängd av fynd kan 
jämföras. Vid dessa undersökningar tog man dock 
inte hänsyn till mängden skärvsten och i vissa fall 
angavs inte heller fyndens djupläge vilket senare 
infördes som en självklar del i alla undersökningar. 

Av naturliga skäl finns heller inte dateringar från 
de tidigaste undersökningarna, något som dock har 
kompletterats senare för till exempel den stora 
anläggningen i Bellsås, Hoting. Då anläggningarnas 
funktion inte var känd före 1975 sågs heller inte bot
tenplanets anläggningar vara av särskilt intresse och 
många mindre koncentrationer och gropar har inte 
noterats alls men kan ändå anas i t e x profilritning
arna eller i koncentrationer av kol och ben i golvde
len. 

Av de 18 beskrivna hyddgrunderna har 4 totalun
dersökts, 4 har undersökts i omfattningen 50-70%, i 
5 grunder har mellan 20-40% undersökts och de 
övriga 5 har endast undersökts med enstaka provru
tor, dvs ca 1-5%, och i dessa har syftet främst varit att 
insamla kol för dateringar. 

Samtliga hyddlämningar har dock undersökts 
efter ett koordinatnät av meterrutor vilket medger 
studier av fyndens fördelning i hyddan. I samtliga 
rapporter finns profilritningar genom golvets centrala 
del och de flesta har även en korsprofil vilket ger en 
tydlig bild av avfallsvallarnas höjd och golvets stor
lek och djup. 

5.1. HYDDGRUNDERNAS PLACERING 

Samtliga undersökta hyddgrunder har anlagts på 
sand-, grus- eller moränmark. Detsamma gäller även 

för de icke undersökta hyddlämningar där uppgift om 
jordart har noterats vid registreringen. 

Man har också främst valt ett läge på uddar och 
åsryggar, i några fall på en liten kulle i åsryggens 
ände. Av de 18 undersökta hyddgrunderna ligger 12 
på uddar, 4 st på holmar som tidigare kan ha varit 
halvöar och två st på näs, numera åsryggar mellan 
stranden och sankmark eller myr som också tidigare 
kan ha utgjort del av sjön. 

Läge vid stranden 
Av det totala antalet registrerade hyddgrunder ligger 
hela 50% på uddar. I vissa fall ligger de på uddens 
yttersta spets, men också på uddens inre del där läget 
är mer skyddat. Det näst vanligaste läget är längs en 
rak älvsträcka. 

Placeringen på uddar kan förefalla förvånande då 
en sådan plats sannolikt är utsatt för stark vind. I en 
tidigare artikel har hyddgrunderna tolkats som vin
terboplatser (Lundberg 1986) och en mer skyddad 
plats skulle förmodas vara lämpligare som skydd mot 
kyla och vind. Kanske är behovet av god uppsikt 
över landskapet av större betydelse än att platsen ger 
skydd för vind. Kriterier för ett bra boplatsläge hos 
Kanadas indianer beskrivs av Jennes (1932:86) efter 
dennes iakttagelser under åren 1913 till 1932. För
utom tillgången till ved, vatten, vilt och fisk framförs 
behovet av god uppsikt över landskapet, vanligtvis 
en sjö, som mycket väsentligt men även skydd mot 
vind vilket kan vara svårt att förena. 

Uddar som dominerande läge för stenåldersbop
latser bekräftas även av andra undersökningar. En 
sammanställning av boplatslägen vid Vindelälvens 
vattensystem visar en fördelning där 58% av boplat
serna återfinns på uddar och näs samt 22% vid rak 
älvstrand (Löthman 1978:108) vilket är i stort samma 
siffror som redovisas ovan. Från en undersökning i 
Norge vid två sjöar i Ryfylke-Setesdalsbergen på 
Hardangervidda har konstaterats att förutom tre av de 
11 funna boplatserna låg alla på torra sandryggar 
nära stranden och exponerade för vind men med god 
uppsikt över området (Bang-Andersen 1985:344). 

En metod att beräkna boplatsens kvaliteter bl a 
grad av uppsikt över landskapet respektive skydd 
mot vind mm presenteras av Kvamme & Jochim 
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• Uddar — 
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Ü Sjöstrand ~ ~ 

Strandläge 

Fig. 5:1. 77 av de registrerade hyddornas läge vid stran
den. Procentuell fördelning 

(1985:1-12). En analys av många variabler, t ex 
boplatsens avstånd till vatten, marktyp, markens lut
ning, väderstreck och omgivande topografi över en 
större geografisk yta kan visa om den omgivande 
topografin ändå ger ett skydd mot förhärskande vin
dar trots att boplatsens läge i närmiljön förefaller 
vara utsatt för vind och kyla. 

Lägen på holmar är intressanta då de innebär att 
man har haft tillgång till båtar eller flottar under hös
ten när man sannolikt iordningställt vinterbostaden. 

Något fler än hälften av hyddgrunderna ligger vid 
medelstora sjöar eller vid in- och utlopp till större 
sjöar. Resten ligger vid älvsträckor och här är färre 
lägen på uddar och fler vid raka stränder. Älvstränder 
förändrar dock utseende under vissa förutsättningar 
och boplatsläget kan i en del fall ha sett annorlunda 
ut vid tiden för bosättningen. 

Hyddornas avstånd från stranden 
Bostädernas avstånd från strandlinjen visar att närhe
ten till vatten har varit betydelsefull. Samtliga hydd-
grunder ligger inom ett avstånd av 20 m från 
stranden. I många fall har stranden ändrat utseende, 
dels som tidigare påpekats p.g.a. av älvarnas egen 
erosionskraft t. ex vid meandrande älvsträckor, men 
oftast p.g.a. människans påverkan i form av uppdäm
ning av vatten för olika syften. I de fall där stranden 
sannolikt inte förändrats i någon högre omfattning 
kan man få en uppfattning om hur man valt att pla
cera hyddan. 11 ex Sandsjön, Sorsele, ligger hyddan 
vid en medelstor sjö som inte förändrats i någon 
nämnvärd omfattning. Avståndet till stranden är här 
8-10 meter. Vid Gråtanån i Vilhelmina har vattenreg
leringen inneburit att vattenytan sänkts och det äldre 
strandhakets läge framträder tydligt. De fem hydd-
grunder som ligger här har ett avstånd till stranden 

som varierar mellan 5 meter vid Raä 188, och till ca 
15 m vid hyddorna 554 och 577. Vid hyddgrunden i 
Åsele, Torvsjöån 123 var avståndet till strandbrinken 
16 meter när den inför vattenregleringen skulle 
undersökas. Andra hyddlämningar, som t ex Lesjön 
26, var delvis söndereroderade redan innan kraft
verksbygget kom till stånd. Äldre dammbyggen, t ex 
under flottningsepoken har förekommit och mycket 
små vattenståndshöjningar kan möjligen orsaka kraf
tig erosion där stränderna ligger utsatta och är käns
liga. 

Generellt kan dock sägas att ett vanligt förekom
mande avstånd är mellan 10-20 meter från stranden 
och i vissa fall närmare. Helt klart visar detta dock att 
man prioriterat ett läge i nära anslutning till vattnet 
framför ett skyddat läge inne i skogen. 

5.2. BOSTADEN - ASPEKTER PÅ KON
STRUKTIONEN 

De delar av hyddornas byggnadskonstruktion som 
återstår i lämningarna är vanligen endast golvytans 
form, storlek och djup. Av bostadens överbyggnad 
återstår självfallet inga arkeologiska lämningar men i 
några av hyddgrunderna har möjliga spår av stolpar 
påträffats. 

5.2.1. GOLVYTANS FORM 

Av samtliga 83 hyddgrunder som ingår i min under
sökning är 34 runda, 30 ovala, 18 rektangulära och 1 
saknar uppgift om golvets form. 

Av en slump har de undersökta hyddgrunderna 
kommit att ge en god representativitet vad gäller 
hyddformen då de består av 9 runda, 7 ovala, varav 
två närmar sig en rektangulär form, samt dessutom 
två med tydligt rektangulärt golvplan. 

Den runda formen har vissa fördelar framför t. ex 
en rektangulär form. Den medger en koncentrisk 
användning av bostadsytan där alla har lika stor till
gång till en centralt belägen värmekälla. Den ger 
också maximal yta i förhållande till väggens omkrets 
vilket även innebär minimal värmeförlust genom 
väggarna. En rund bostad kan dock inte utökas hur 
mycket som helst i storlek om konstruktionen består 
av den vanliga typen med ett antal lutande grundpå
lar som förenas i takets mitt. En oval hyddkonstruk-
tion bestående av två sådana konformade kon
struktioner invid varandra kan därför ge en större 
bostadsyta. 

Den runda formen kan inte i detta material relate
ras till den tidigaste fasen av bosättningsmönstret. De 



103 

två hyddgrunder som har de äldsta dateringarna är 
båda ovala. 

Den rektangulära formen finns representerad i 18 
fall och utgör ca 20% av hyddgrunderna. 7 av de rek
tangulära grunderna är nyfunna och saknas därför i 
stapeldiagrammen fig 5:2 och 5:4. Endast två rek
tangulära grunder har undersökts och båda har date
rats till den senare delen av perioden. Ett par av de 
rektangulära har även rumsindelning vilket kan 
antyda att flera familjer levt tillsammans men i sepa
rata avdelningar. 

5.2.2. GOLVYTANS STORLEK 

Storleken på golvytorna kan inte beräknas med exakt 
precision då de allra flesta har varit svåra att bedöma 
vad gäller väggens placering. I en del fall antyds 
också flera olika golvytor vilket inte är förvånande då 
grunderna har använts under mycket långa perioder. 
Jag har när jag beräknat samtliga hyddgrunder s 
bostadsyta utgått ifrån de undersökta hyddgrunder-
nas ritningar och beskrivningar. För de ej undersökta 
grunderna har jag utgått ifrån de mått som angivits på 
inventeringsblanketten. I ett fall, Tåsjö Raä 163, har 
jag inte kunnat bedöma golvytans mått. 

Medelvärdet för 61 av de registrerade runda och 
ovala hyddgrunder som har bottenplanets mått 
angivna blir 24,4 m2 (se fig 5:2). Den minsta är 6 m2 

och den största är 65 m2. Beräkningen av golvplanets 
yta kan variera p.g.a. naturliga skillnader som torv-
tillväxt och annan vegetation men också p.g.a. inven-
terarens metod att beräkna var golvplanet ligger. 
Genom att jämföra de mått som angivits vid besikt
ningar av skärvstensvallar med de mått som fram
kommit vid den arkeologiska undersökningen har jag 
kunnat konstatera att golvytorna i vissa fall är 2-3 m 
större efter undersökningen och i andra fall är de lika 
stora. I de två största av de undersökta grunderna, 62 
resp 55 m2 stora, har profilerna visat att golvplanet 
varit betydligt mindre, 32,5 resp 31,5 m2. 

De största grupperna är storlekarna 5-20 m2 med 
28 hyddgrunder och en liten topp vid 35-40 m2. Av 
de etnografiska exempel som redovisats i föregående 
kapitel framgår att hyddornas storlek oftast inte över
steg 20 m2 även om större hyddor på mellan 60 m2 

och upp till 120 m2 även funnits. De etnografiska 
hyddtyperna representeras av olika slag av konstruk
tioner medan de redovisade arkeologiska hyddgrun
derna troligen är av samma typ. Utgångspunkterna är 
därför inte likvärdiga men för en jämförelse som syf
tar till att bedöma om en bostadsyta är rimlig och 
vanligt förekommande hos jägarkulturer tjänar den 
ändå sitt syfte. 

10 
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4 

2 

0 25 50 75 m2 

Fig. 5:2. 61 rund a och ovala golvytor. Runda hyddgrunder 
är gråtonade. 

Hälften av hyddgrunderna har en golvyta som är 
20 m2 eller mindre och hälften har en spridning mel
lan 20 och 65 m2 med en antydan till koncentration 
vid 30-40 m2. De två "topparna" i diagrammet kan 
antyda att det finns en gruppering i en- och flerfa-
miljebostäder. Med utgångspunkt från hyddgrunder i 
Varanger och etnografiskt material från samiska 
bosättningar och även grönländska och kanadensiska 
bosättningar har Helskog (1984:63) föreslagit rim
liga bostadsytor för jägarbefolkningar (se fig 5:3). 
Han föreslår att golvytan för en och två familjer bör 
vara 10-20 m2. Bostäder med en golvyta på mer än 
20 m2 rymmer enligt hans beräkning fler familjer. 

Antal 
familjer 

1 
2 i 
3 -1 
3 < 

4 6 i 3 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Rumsstorlek m? 

Fig. 5:3. Föreslagna golvstorlekar för en eller flera famil
jer. 1-4 =antal familjer. Efter Helskog 1984. 

Medelvärdet för de undersökta hyddgrunderna är 
större än för det totala antalet, nämligen 32 m2. Vid 
beräkningen har nedgrävningen i marken utgjort 
underlag och den kan i vissa fall vara större än den 
hydda som byggts ovanpå. Användningstiden som 
har beräknats med hjälp av 14C-metoden har i vissa 
fall sträckt sig över nästan 1000 år. Under så lång 
tidsrymd har naturligtvis ett stort antal hyddor byggts 
över den nedsänkta golvytan. I de fall där hyddgrun-
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Fig. 5:4. Samtliga 75 golvytors storlek. Rektangulära golv 
är gråtonade. 

den har använts under en mycket lång period kan den 
nedgrävda ytan ha utvidgats i ena sidan för att t. ex 
avfallsmassorna blivit för stora i en annan sida. Hyd
dans plats förskjuts därmed och storleken kan ha för
blivit densamma i den utvidgade nedgrävningen. 
Antalet individer som bor i hyddan har naturligtvis 
betydelse för storleken och antalet kan ha varierat 
under olika perioder och därmed bostadens storlek 
trots att samma grund har använts. I flera av de 
undersökta hyddgrunderna finns antydningar till att 
golvytan kan ha ändrats, dels genom spår av olika 
golvytor i olika nivåer och dels genom att kokgropa
rna ligger spridda över en större yta. Om kokgropen 
alltid har haft en given plats i golvet kan spridda kok
gropar betyda att hyddan flyttats eller att storleken 
har ändrats. 

En kortvarig bosättning skulle ha kunnat ge en 
säkrare uppfattning om vanligaste storlek men även 
under sådana omständigheter kan variationerna bli 
stora p.g.a. skillnader i gruppstorlek mm. I Finland 
och Norge, där hyddlämningarna vanligen är kust
bundna och därmed också har kortare brukningstid, 
varierar storleken väsentligt. De runda hyddgrun
derna i Pedersöre i Österbotten anges vara mellan 10-
16 m i diameter vilket skulle innebära en boy ta på 
mellan 75-200 m2 (Miettinen 1982:15). I Varanger är 
de runda och ovala grunderna vid Karlebotn 7-20 m2 

stora och 0,2-0,4 m djupa. (Helskog 1984:64). 

5.2.3. GOLVDJUP 

Golvplanets nedgrävning i marken varierar för de 
undersökta hyddgrunderna (12 st), mellan 0,3-0,7 m 
djup under markytan. De som anlagts i en sluttning 
har naturligtvis olika djup för att erhålla en plan yta, t 
ex Tjikkiträsk 17 där djupet varierar mellan 0,5-1,0 

m. Hälften av hyddgrunderna har exakt 0,5 m ned
grävning. Av de övriga är 3 st grundare (Stalon 
636:A2, Gäddede, Lesjön 26) och 3 st djupare (Bell-
sås 101 och 102 samt Tjikkiträsk 17). En viss korre
lation kan ses mellan storlek och djup där de större, 
med en golvyta överstigande 40 m2, också har dju
pare golv (Bellsås 101) och hyddor mindre än 25 m2 

har grunda golv (Stalon 636 A2). Underlaget är dock 
för litet för att fastslå ett samband. 

Golvytans profil- nedgrävningsform 
I profilerna har jag funnit vissa olikheter i den ned
grävda golvytan. Golvet har inte grävts helt plant i 
alla hyddgrunder och variationerna upprepas på flera 
ställen och bör därför uppmärksammas. 

I hyddgrunderna Torvsjöån 123, Gråtanån 188 
och 577 finns invid väggen ett meterbrett högre parti 
och golvets centrala del är 10-20 cm djupare grävt. 
De är alla runda golvytor men även Gråtanån 554 
med oval form har i den södra sidan en låg "bänk" 
invid väggen. Jag har tolkat detta som att golvytan 
utökats eller möjligtvis förminskats. I Torvsjöån 123 
fanns ett blekjordslager på det högre partiet vilket 
betyder att ytan har varit exponerad en längre tid 
under vilken blekj ordsskiktet bildades. Ytan har 
senare överlagrats av avfall. Det kan tyda på att 
bostaden minskats. Alternativt kan blekjorden ha bil
dats efter att hyddan övergivits och i ett senare skede 
har avfall rasat ner över ytan. Det senare är dock 
mindre troligt eftersom en längre tid bör ha gått för 
att blekjord skall utbildas och en överlagring p.g.a 
ras sker sannolikt mycket snabbt i och med att 
bostadskonstruktionen faller ihop. 

Hyddgrunderna Lesjön 26 och Bellsås 102 har 
istället ca en meter breda lägre partier invid väggens 
kortsidor. Golvytan förefaller dock ha varit plan men 
den ursprungliga nedgrävningen har varit djupare 
invid väggen. För Bellsås har endast ena sidan en 
fördjupning. Båda golvytorna är ovala och profilen 
visar ett längdsnitt av golvet. 

Helt plana golvytor finns i i Sandsjön 277, Stalon 
636 A2, Bellsås 101, Tjikkiträsk 18 och Gäddede 
101. De tre sista har dock svårtolkade profiler där 
endast få detaljer markerats. I Tjikkiträsk 17 förefal
ler golvplanet ha ett lägre parti mot sjösidan men 
även här är profilen svår att tolka då stora mängder 
avfall rasat ner i den branta sluttningen där hyddan 
anlagts. Här syns också att jordarten har stort inslag 
av större stenar. Nedgrävningen kan därför bli dju
pare i vissa delar för att åstadkomma en ren yta utan 
uppstickande stenar. 

Möjliga praktiska funktioner med "bänkar" alter
nativt "diken" invid väggarna har jag inte analyserat. 
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Fig. 5:5. Profiler genom de under
sökta hyddgrunderna. Profilerna 
visar den nedgrävda ytans form. 
Vissa har en djupare del invid väg
gen och andra har en djupare ned-
grävning i golvets centrala del. 
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Nivåskillnaderna är mycket små och jag har inte fun
nit motsvarigheter i det etnografiska materialet. 

5.2.4. HYDDORNAS INGÅNG 

I de flesta av de undersökta hyddlämningarna finns 
antydan till ingång i en eller två sidor. Tydligast av 
alla var Gråtanån 554, Vilhelmina där en 6 meter 

lång och en meter bred svacka eller ränna syntes från 
golvet och mot NNV (se fig 5:6). Svackan var inte 
nedgrävd i marken utan utgjorde en gång på den 
naturliga markytan med avfallsvallar på båda sidor 
av gången. 

Gången kan inte förklaras på annat sätt än att den 
utgjort en ingång eftersom avfallet så tydligt place
rats på dess ömse sidor. I hyddgrundens vall mot väst 
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Fig. 5:6. Raä 554, Gråtanån, Vilhelmina. En 6 m lång 
gång, kantad med avfall, leder in till hyddgolvet 

fanns ytterligare en tom yta med avfall på ömse sidor 
vilket jag tolkat som antingen en alternativ ingång 
under perioder av bosättningssäsongen eller som en 
förändring av hyddans planering. 

Att avfallsvallarnas mäktighet ger en indikation 
om var ingången legat är den mest logiska slutsatsen. 
Avfall som producerat inne i hyddan, främst skärv
sten från kokgroparna, har slängts ut och troligen 
närmast ingången dels för att det är närmast till hands 
men även för att en hög invid ingången också ger 
skydd mot vindar. Samma mönster kan ses i Gress-
bakkentufterna i nordnorge där högar av avfall ligger 
direkt utanför hyddgrunden på ömse sidor om 
ingången (Schanche 1994:75). Om det mesta avfallet 
producerats utomhus borde man finna en större sprid
ning över boplatsytan och inte enbart direkt utanför 
hyddgrunden vilket är fallet i de flesta anläggningar. 
Vallarna uppvisar också en klar begränsning och det 
avfall som finns utanför vallarna härrör vanligen från 
senare perioder. I hyddgrunderna Gråtanån 577, och 
Torvsjöån 123 finns en tydlig gräns mellan avfall
svallen med en kraftig skärvstenspackning och den 
tomma ytan utanför (se fig 3:42). I profilritningarna 
över de övriga hyddgrundernas avfallshögar syns 
också vanligen att vallen har en mycket tydlig 
avgränsning. I Gråtanån 577 har dessutom vallens 
uppbyggnad konstaterats bestå av små dumphögar av 
skärvsten, kol, ben och avfall från redskapstill verk
ningen. Dumphögarna har kunnat skiljas från varan
dra p.g.a. olika sammansättning av innehållet, dvs 
högarna har olika mängder av främst kol, skärvsten 
och grus (Rydström 1980). Det tyder på att avfallet 

samlats ihop till en mängd motsvarande en "dump-
hög", sannolikt en rensning av hyddans golv, och 
sedan lagts utanför hyddans ingång och vägg. 

I flera av hyddgrunderna finns också en klart 
dominerande avfallshög invid ett lågt parti i vallen. 
Detta styrker tolkningen att avfallet kastats direkt 
utanför ingången. I ett flertal fall finns också högar 
på ömse sidor om ingången liksom vid Gråtanån 554. 

Jag har för samtliga undersökta hyddgrunder för
sökt bestämma ingångens läge utifrån dessa två krite
rier och främst i de fall där ingen tydlig ingång var 
synlig. 

Ingången har inte placerats i ett visst väderstreck. 
Samtliga väderstreck finns representerade med en 
viss övervikt för öst- och sydriktningar. Riktningen i 
förhållande till stranden tyder däremot på att man 
valt att lägga ingången ut mot vattnet. 14 av de 18 
undersökta hyddgrunderna har ingång som vetter ut 
mot vatten, två stycken har ingång in emot land och 
två ingetdera. De två sistnämnda ligger på en smal 
åsrygg mellan sjö och myr (Gråtanån 554) respektive 
på en långsmal holme (Bellsås 102) och ingången har 
lagts i holmens, respektive åsryggens längdriktning. 
Båda hyddgrunderna har också sannolikt två 
ingångar vilket antyds av avfallshögarna. Ingång via 
taket är vanligt både i Sibirien och i Nordamerika 
och kan teoretisk även vara möjligt här. Jag har dock 
tolkat avfallshögarnas placering och låga partier i 
vallen som starka tecken på att ingången legat i 
marknivå och inte i taket. Med ingång från taket 
finns inte lika stor anledning att behålla lägre partier i 
vallen eller att lägga allt avfall på samma plats. 

Från de arkeologiska undersökningar som utförts 
i Varangerområdet i Nordnorge finns både exempel 
på ingång från vattnet i hyddgrunderna vid Gropbak-
kengen (Simonsen 1961:191) och vid Ad vik med 
ingång mot vattnet. Även husgrunderna av Karlebot-
ntyp vid Iversfjord har ingång mot vattnet (Engelstad 
1983:84). De ca 60 hyddlämningar som påträffats 
och delvis undersökts i Pedersöre i Österbotten, Fin
land har tydliga brott i den låga vall som omger gol
vet. Oftast finns två ingångar som ligger mitt emot 
varandra med alla möjliga riktningar representerade. 
Ovanligt är dock att ingången vetter mot norr (Miet-
tinen 1982:16, fig 2). 

Anledningen till att man föredragit en ingång mot 
vattnet har inte angetts i något fall och vintertid före
faller det inte vara den bästa lösningen men även här 
kan anledningen vara att man önskar god uppsikt 
över landskapet genast man kommer ut från hyddan. 
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Fig. 5:7. 'Stolphål' i väggen. Sandsjön, Raä 277. 

Fig. 5:8. 'Stolphål' i väggen. Bellsås, Raä 101. 

5.2.5. "STOLPHÅL" I V ÄGGSIDAN 

Vid undersökningarna har mycket få spår kunnat 
urskiljas som kan höra samman med hyddans kon
struktion. Tydliga stolphål saknas i golvplanets cen
trala del trots att många gropanläggningar påträffats i 
vissa hyddgrunder. I fyra av hyddgrunderna har dock 
tydliga spår som kan tolkas som tillhörande hyddans 
takkonstruktion påträffats. Spåren består av sneda 
inhak i väggsidan som syns i profilerna till Gråtanån 
554, Bellsås 101 och Sandsjön 277.1 väggsidan syns 
nämligen tydligt hur avfallslagrets sotblandade mate
rial fyllt upp en hålighet, t ex från en påle som suttit i 
väggen och som lutat in mot takets mitt. I Sandsjön 
277 och i Bellsås 101 satt inhaket relativt högt upp i 
väggen (fig 5:7 och 5:8) och i Gråtanån 554 nere vid 
väggen (fig 5:9), i dess lägre parti och in under den 
"bänk" vid väggen som tidigare beskrivits i redogö
relsen över golvdjup. 

I Gråtanån 188 fanns två möjliga stolphål i golvet 
invid den nordvästra väggen (se fig 5:10). De syntes 
som två smala, djupa gropar i profilen. Gropen när
mast väggen var lodrät och den andra var snedställd 
och rimlig för en påle av dm-tjockt rundvirke som 
lutar in mot hyddans mitt. Den sneda, 40 cm djupa 
gropen satt i skärningen mellan "bänken" och golvets 
lägre parti, dvs i samma läge som i hyddgrunden 
Gråtanån 554. 

O O 
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Fig. 5:9. 'Stolphål' i väggen. Gråtanån, Raä 554. 
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Fig. 5:10. 'Stolphål' invid väggen. Gråtanån, Raä 188. 

Den intressantaste av de fyra profilerna är den 
från Gråtanån 188 där två gropar låg intill varandra. 
Groparnas läge ger en möjlig lösning på hyddans 
konstruktion som skulle vara mer rimlig för många 
av hyddorna där golvytans storlek ger en näst intill 
orimlig dimension främst vad gäller hyddans höjd 
och stockarnas storlek. Groparna indikerar en kon
struktion av lutande rundvirke, ev med klykade top
par, som bundits samman i takets mitt och utgjort 
hyddans stomme. Utanför denna "klykstångskon-
struktion" är ett stolphål från en rak stötta som kan ha 
hållit ett tak som legat från jordväggens kant och mot 
den inre konstruktionen (fig 5:12). Därmed skapas ett 
utrymme inne i hyddan med lågt tak men lämpligt 
antingen som sovplats eller som förråd för ved, mat, 
skinn mm. Hyddans yta blir relativt stor utan att man 
behöver mittstolpar som stöd för takkonstruktionen. 

Den rimligaste tolkningen för de fyra sneddade 
gropar i och intill väggen som syns i profilerna är att 
de visar spår efter den konstruktion som utgjort hyd
dans överbyggnad (fig 5:11). 

En vanlig konstruktion, t ex samernas klyk-
stångskåta (Fjällström 1985:241) och Navajo-indian-
ernas högan (Nabokov & Easton 1989:325) har en 
stomme av lutande stänger som fogats samman med 
hjälp av självvuxna klykor upptill. Vanligare är dock 
att stängerna lutas mot en fyrkant av stolpar i golvets 
mitt. Avsaknaden av stolphål i golvytornas centrum 
kan betyda att en konstruktion utan mittstolpar 
använts eller att mittstolparna placerats i en urholkad 
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Fig. 5:11. Rekonstruktion efter spåren av stolphål i väggsi
dorna i tre av hyddgrunderna. 

Fig. 5:12. Rekonstruktion efter stolphålen funna i hydd-
grunden i Gråtanån, Raä 188. 

Fig. 5:13. Möjlig stödkonstruktion med stöttande stolpar 
insatta i en liggande halverad stock. 

halverad trästam (5:13), en lösning som föreslagits 
för grunder till 5-kantiga hyddor i Colorado, USA 
(Bullard Jr 1962:169). 

Om den nedgrävda ytan också visar den reella 
golvarealen är vissa golvytor onekligen så stora att 
mittstolpar borde varit nödvändiga för att hålla taket 
uppe. 

Stenar invid väggsidan har konstaterats i hydd
grunderna vid Gråtanån, Raä 188 och 577. Stenarna 
var ca 2 dm stora, runda och ej skörbrända. De låg 
alla invid väggsidan men inte med regelbundna 
avstånd från varandra. I Raä 577, vars golv antydde 
en 5-kantig form, låg stenarna främst koncentrerade 
till "hörnen" (Rydström 1980). Då stenarna torde 

vara för lätta för att stötta någon kraftig, bärande 
konstruktion har jag tolkat dem som tyngder för t ex 
upphängda skinn eller för att hålla fast näver som 
väggbeklädnad. Näverklädda väggar och golv 
omnämns i äldre källor (Tanner 1928:23) t ex från 
jordhålor funna vid Pasvikselven i Nordnorge. De 2 
m djupa hålorna har troligen inte varit bostäder men 
de får utgöra exempel på att näver använts som vägg
beklädnad i gropar liksom även Salishindianernas 
näverklädda förrådsgropar (Jennes 1932:351). 

Väggdelen markeras också ofta av ett djupare 
blekj ordslager invid väggsidan samt av skenhälla vid 
kanten. De utgör sekundära bildningar och hör inte 
samman med konstruktionen även om de i profilen 
syns som tydliga markörer för väggsidan. 

5.3. ANLÄGGNINGAR I OCH UTANFÖR 
BOSTADEN 

5.3.1. KOKGROPAR 

I de flesta av hyddgrunderna har ett antal anlägg
ningar påträffats i golvdelen. Den vanligaste typen av 
anläggning är en sk kokgrop, ca 0,4-0,7 m i diameter, 
0,3 m djup och med rundad botten. Kokgroparna 
innehåller skärvsten, kol, brända ben och även 
enstaka avslag. Benämningen kokgrop är vanlig även 
för andra typer av förhistoriska anläggningar som 
innehåller kol och skärvsten, men här åsyftas enbart 
den typ som, vad gäller storlek, form och innehåll, 
beskrivits ovan. Den beskrivna typen har även i 
andra områden visat sig tillhöra samma period som 
hyddgrunderna och delvis tiden före. Dels förekom
mer de på andra typer av boplatser, t ex de som jag 
hänfört till undersökningsområdets sommarboplat
ser, men också från andra områden. Vid sjön Överu-
man i Umeälvens övre delar har jag undersökt två 
kokgropar av samma typ. De daterades till 6165±215 
BP (St 9534) (Lundberg 1984b). Vid sjön Angsjön i 
Bjurholm sn undersöktes en kokgrop med dateringen 
5320±205 BP (St 11631) på boplats Raä 335 som 
vid den tiden låg ca tre mil från Bottenvikens kust 
(Lundberg 1988). 

Kokgropar har hittats i 11 av de 13 hyddgrunder 
vars golvyta har undersökts. Antalet är delvis bero
ende av hur stor del av golvytan som grävts, men 
också av när fornlämningen grävdes. I de hyddgrun
der som undersökts före år 1960 har mycket få 
anläggningar noterats. Ändå kan man av profilrit
ningarna se att det i golvplanet har funnits gropar av 
sannolikt samma typ men de har inte beskrivits i rap
porterna. Anläggningar från senare perioder, oftast de 
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Fig. 5:14. Kokgropar som var mycket tydligt markerade i profilen till hyddgrunden i Sandsjön, Raä 277. 

större och tydligare, har däremot noterats och förut
satts vara samtida med skärvstensvallen. Kokgropa
rna däremot har ofta legat flera intill varandra, ibland 
så tätt att de kan tolkas som ett enhetligt lager med 
skärvsten, kol och ben, som t ex i Bellsås 102 där 
golvytan beskrivs som ett "0,2-0,4 m tjockt biandla
ger av blekjord, rostjord och kol" (Hallgren- Hjol-
man 1959) men där inga enskilda anläggningar har 
beskrivits. En trolig felkälla har också varit de loka
ler där en hård skenhälla bildats i golvpartiet. Här är 
det näst intill omöjligt att urskilja anläggningarna vil
ket kan ha varit fallet med Tjikkiträsk 18, den ena av 
två hyddanläggningar som helt saknar kokgropar. 

Tydligast kan samlingar av kokgropar ses i hydd-
grunderna Gråtanån 577 (10 st), Torvsjöån 123 (6 st) 
och Bellsås 101 (5 st el fler). Kokgroparna låg här 
samlade i klungor centralt i golvet eller från mitten 
och mot en väggsida intill ingången. Det största anta
let kokgropar i en och samma hydda fanns dock i 
Sandsjön 277 (se fig 5:13). Minst 13, kanske fler, 
kokgropar av varierande storlek och form fanns över 
en 4,5 m lång yta i det meterbreda schakt som öppna
des i golvets mittdel. Övriga partier undersöktes ej. 
Här fanns ingen skenhälla i den fina sanden och 
anläggningarna framträdde mycket tydligt. Troligt är 
därför att även i övriga hyddor har ett flertal olika 
kokgropar använts under den period hyddan varit 
bebodd. 

Kokgroparna har i samtliga fall legat centralt i 
hyddan eller i a nslutning till ingången vilket kan ha 
haft som funktion att den varma luften trängt undan 
kylig luft från dörren. 

Kokgroparnas funktion har sannolikt varit av två 
slag; dels att koka mat och dels att värma hyddan. 
Stenarna har fungerat som värmesamlare som avger 
värme länge (Spång 1986:57-58). Till skillnad från 
en härd har gropen den fördelen att när elden slock
nat fortsätter köttet, t ex inlindat i näver, att koka och 
värme att spridas i golvet tack vare att stenarna fort
sätter att avge värme samtidigt som irriterande rök 

kan undvikas. I en öppen härd kyls stenarna ner 
snabbare. 

Bland de ca 45 kokgropar som framkommit i 
hyddgolven har jag kunnat notera vissa variationer. 
Majoriteten har en skålad form och en relativt jämn 
fördelning av skärvsten och kol i gropen men i ett 
tiotal av dem finns i gropens botten en eller flera 
större flata stenar. Det leder möjligen tankarna till 
stolphål men innehållet är det typiska för kokgropar 
och därför tolkar jag dem också som sådana. Andra 
avvikelser är t ex en av groparna i Sandsjön med en 
helt plan botten och ytterligare en grop med en 
mycket spetsig bottenprofil. En vanlig företeelse är 
också djupt liggande men mycket grunda gropar med 
enbart kol. Dessa kan vara bottendelen av tidigare 
använda kokgropar, kanske utrensade eller borttagna 
när en ny grop anlagts. 

Ett fåtal övriga anläggningar har hittats i golv
ytan. I Tjikkiträsk 17 fanns två samlingar med knyt-
nävsstora stenar i dubbla lager med kol emellan. 
Anläggningarna är ej daterade. I Tjikkiträsk 18 fanns 
en mindre stensamling med kol inne i hyddan intill 
den inre väggen, inte heller denna daterad. Även i 
Gäddede fanns förutom den enda konstaterade kok
gropen en ej daterad samling med stenar i golvets 
mitt. Stensamlingar kan möjligen ha en funktion 
enbart som värmekällor men jag har inte vidare för
sökt klargöra funktionen då de inte har daterats och 
därför inte heller har konstaterats vara samtida. De 
finns inte heller regelbundet i alla hyddgrunder. Sten
samlingar utan kolinblandning kan tolkas som pre
sumtiva skärvstenar, dvs samlade för att användas i 
kokgroparna den tid marken täcks av snö. Sådana 
samlingar finns exempel på i några av hyddanlägg-
ningarna men de har då påträffats i vallen. 
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Fig. 5:15. Redskap som förekommer i hyddgrunderna. Teckning: Constantin Tica, Västerbottens Museum. 

5.3.2. FÖRVARINGSANLÄGGNINGAR 

Vanligt hos jägarkulturer är att man har förvaringsan
läggningar utanför hyddan, antingen nedgrävda i 
marken eller placerade högt på en påle för att inga 
djur skall plundra förrådet. 

I de undersökta hyddgrunderna har endast en typ 
av förvaringsanläggning kunnat konstateras. I Raä 
277 vid Sandsjön, Sorsele sn, påträffades förkolnade 
delar som jag tolkat som rester av en korg (se fig 
3:70-73). I kanten av en sandfylld grop, 0, 8 m i dia
meter och 0,4 m djup fanns kolrester av mycket fina 
rottrådar, tallspån och näver. Fyndet var för fragmen
tariskt för att konstatera flätningsteknik eller annan 
teknik men "korgen" eller behållaren innehöll fem 
nätsänken vilket kan indikera att man förvarade sina 
nät här. 

I hyddgrunderna Stalon 636 A2 och 773 samt i 
Bellsås 102 fanns liknande gropar med enbart grus, 
alla låg i vallens uppkastade grus och de har därför 
tillkommit samtidigt med eller efter hyddans upp
byggnad. Groparna i Stalon innehöll inga fynd och 
markerades enbart som en rödare färgning. 

I Bellsås 102 var gropen ca en meter i diameter 
och 75 cm djup. Gropen har inte beskrivits i rappor

ten och min tolkning utgår enbart från profil- och 
planritningen och är därför något osäker. I samma 
rutor som gropen fanns över 300 avslag, en knack
sten samt en skifferspets. Liknande gropar har hittats 
i hyddlämningen i Vuollerim, Norrbotten (muntlig 
information David Loeffler). 

5.4. FYNDMATERIALET 

I följande sammanställning av fynd från de under
sökta hyddgrunderna har endast de, där den grävda 
ytan utgjort mer än 20% av anläggningen, medtagits, 
dvs 13 st. 5 hyddlämningar i Stalon, Vilhelmina sn 
har undersökts till mindre än 5% och fynden utgörs 
här av enstaka skrapor och avslag. 

Samtliga av de fyndtyper som redovisas före
kommer naturligtvis även på andra boplatser och i 
andra regioner. Alla fynd kan inte heller med säker
het sägas tillhöra enbart den period som represente
ras av hyddlämningarna. Vad gä ller typerna är dock 
tillhörigheten väl säkerställd vad gäller de flesta kate
gorier tack vare att föremålen påträffats i djupa lager 
i vallen. Undantagen gäller enbart klubbor och vissa 
typer av mejslar och yxor där jag inte har en klar 
uppfattning om fyndomständigheterna. 
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Lokal Raä nr 
grävyta 
m2 

procent 
grävd yta s:a fynd skrapor 

skrapor 
% av fynd 

skiffer
spetsar 

skiffer
knivar klubbor sänken hängen mejslar gr ben 

Lesjön Bo 26 470 100 517 343 66 26 1 2 2 11 12500 

Gäddede Fr 101 164 100 400 302 75 32 14 6 1 4078 

Sandsjön So 277 15 15 141 110 78 3 1 6 1 8544 

Tjikki träsk St 17 425 100 316 300 95 1 5 2 1 29500 

Tjikki träsk St 18 317 100 404 400 99 2 2 34200 

Bellsås Tå 101 268 70 1326 1300 98 30 6 3 4 3 32500 

Bellsås Tå 102 140 50 234 227 97 2 1 1 1600 

Gråtanån Vi 188 116 40 412 346 83 4 7 1 1 1 13869 

Gråtanån Vi 554 180 50 192 159 83 9 2 180 

Gråtanån Vi 577 55 20 135 80 60 1 8 1 3800 

Stalon Vi 636 Al 44 30 13 7 54 1 1 30 

Stalon Vi 636 A2 30 60 80 63 80 2 476 

Torvsjöån Ås 123 60 40 62 59 95 2 2 12000 

Fig. 5:16. Antal fynd per hyddgrund i relation till hur stor yta av hyddanläggningen som har undersökts. 5 av de under
sökta hyddgrunderna har undersökts till mindre än 5% och dessa har inte medtagits i tabellen. 

5.4.1. REDSKAP 

Skrapor 
Den helt dominerande kategorin av fynd utgörs av 
skrapor tillverkade av kvarts eller kvartsit. Skraporna 
är små och varierar något i form. Generellt kan de 
allra flesta betecknas som korta ändskrapor. För både 
hyddgrunder som totalundersökts och för de som 
undersökts till endast 20% utgör skraporna mellan 
99% och 60% av den totala fyndmängden. 

Variationen är i vissa fall lätta att förklara men 
svårare i andra. Bellsås 101 har mycket hög procent 
(98%) trots att även övriga fynd är rikliga. Här har 
dock inte avslag med enstaka retuscher, kärnor och 
förarbeten medtagits i någon större omfattning vilket 
däremot är fallet i t ex materialet från Vilhelmina, där 
procenttalen ligger mellan 60 och 80. Den låga pro
cent för skrapor som hyddgrunden i Lesjön uppvisar 
(66%) beror på det mycket stora inslaget av keramik, 
ben-metkrokar mm, och detsamma gäller Gäddede 
(75%) som hade ovanligt stor andel skifferfynd. 
Skillnaden mellan dessa två är ändå stor eftersom 
keramiken, benmetkrokarna och pärlorna i Lesjön 
hör till en senare bosättning men skifferfynden i 
Gäddede är samtida med hyddlämningen. En helt 
rättvis fördelning av fyndens procentuella andelar 

kan inte göras utan en förnyad bearbetning av hela 
materialet utifrån en gemensam typologi. 

Av de fyra hyddgrunder som totalundersökts är 
antalet skrapor mycket samstämmigt, nämligen mel
lan 300-400 st. Jämfört med Bellsås 101, där 1300 
skrapor tillvaratogs trots att bara ca 70% undersök
tes, är dock antalet litet. Även Raä 188 vid Gråtanån 
där ca 40% av anläggningen har undersökts, har rela
tivt stor mängd med sina 346 skrapor. Det går därför 
inte att ange ett medeltal för antalet skrapor utan 
mängden anger snarare ett mått på hyddgrundens 
användningstid och aktiviteter. Felkällor som också 
kan påverka resultatet vid en jämförelse mellan olika 
hyddgrunder är t ex var i vallen en delundersökning 
förlagts, hur stort inslag av senare aktivitet som finns, 
när hyddgrunden undersöktes och kanske även hur 
stor tillgång på råmaterial som finns i området. Råva
rutillgången kan också vara en orsak till den stora 
variation antalet avslag uppvisar. God tillgång nära 
boplatsen innebar säkerligen att man kunde "slösa" 
mer med materialet och tillverka nya redskap oftare. 

Hotingboplatsen vid Bellsås, Raä 101 framstår 
även vad gäller avslagen som en mycket rik boplats 
med god materialtillgång men även användningsti
den eller intensiteten kan här vara avgörande. 
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Spetsar av skiffer 

Den näst största gruppen är spetsar av skiffer. Här 
finns en mängd olika former och många är fragmen
tariska och kan inte bestämmas till form. Den vanli
gaste typen är en liten spets med tånge som också har 
kunnat bestämmas till den neolitiska perioden. Alla 
här medtagna skifferspetsar kan dock inte med säker
het sägas vara samtida om formen inte framgått av 
rapporten eller p.g.a att spetsen är trasig. 

I de fyra totalundersökta hyddgrunderna är anta
let både stort och förvånande litet. Gäddede 101 
innehöll totalt 32 spetsar varav 8 med tånge och i 
anläggningen vid Lesjön fanns 26 spetsar. De två 
hyddgrunderna i Tjikkiträsk som båda har totalun-
dersökts innehöll endast en respektive två skiffer
spetsar vilket nästan kan ses som ett särdrag för 
området. De övriga, delundersökta hyddgrunderna, 
hade samtliga fynd av spetsar i antal mellan en och 
nio förutom Bellsås 101 som bland sina mycket stora 
fyndmängder även hade 30 skifferspetsar. 

Det totala antalet spetsar, 115 st, är naturligtvis 
försvinnande litet jämfört med antalet skrapor men i 
samtliga hyddgrunder fanns dock kategorin represen
terad. Storleken varierar mellan 5 och 10 cm. En 
mycket stor andel av spetsarna har tillverkats av röd 
skiffer. 

Skifferknivar 

Sammanlagt har 43 skifferknivar registrerats i det 
rapporterade materialet. Till gruppen har jag fört alla 
typer av skifferknivar, även sådana som kanske 
skulle föras till dolkar men då jag inte har gjort en 
noggrann genomgång av materialet har jag inte heller 
velat särskilja typerna. Även fragment av knivar har 
medtagits. Gruppen är liten men tillräckligt väl 
representerad i hyddgrunderna för att visa på tillhö
righet vilket också fyndomständigheterna styrker. 

I fyra av de 13 hyddlämningarna saknas knivar. 
Mängden i de övriga varierar mellan 1 och 7 med 
undantag för Gäddede där 14 knivar påträffades. 

Den vanligaste typen har en svagt böjd form och 
på 13 av knivarna har skaftet dekorerats med olika 
former, vanligast är knoppform eller "öron" men 
även formen av djurhuvud förekommer. 

Fig. 5:17. Skrapor, skifferspets samt skifferkniv från olika 
lokaler i Västerbottens inland. Foto S. Wengelin, Väster
bottens museum. 

Skifferhängen 

Dessa långsmala skifferplattor har tolkats som hän
gen därför att det i ena änden finns antingen en knopp 
eller två inhak. De är vanligen ca 5-7 cm långa. Hän
gen har hittats i fem av hyddgrunderna. 
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Sänken 
Sänken för fisknät eller möjligen för fångst av bäver 
har hittats i fem av hyddgrunderna. S änkestenarna är 
platta naturstenar med inhak för att fästas i nät och de 
är vanligen 10-15 cm stora. Maximalt har 6 st hittats 
i samma hyddgrund, däribland de som fanns samlade 
i en möjlig korg i Sandsjön. Samma antal påträffades 
i Gäddede 101. 

Brynen 
Bry nen av sandsten eller skiffer är relativt vanliga 
men förekommer inte i alla hyddgrunder. Det största 
antalet, 8 st, har hittats i Gråtanån 188. Ytterligare 
fem hyddgrunder har fynd av brynen, däribland det 
björnhuvudformade bry ne som påträffades utanför 
vallen i Lesjön, och som därför inte går att säkert 
tidsfästa. 

Mejslar och yxor 
Mejslar och yxor av skiffer, bergart eller grönsten har 
hittats i fem hyddgrunder. Två av skiffermejslarna är 
små och har en smal slipad egg och dessa har hittats 
mycket långt ner i avfallsvallen (Sandsjön och Gråta
nån 188) och kan med säkerhet tillföras bosättning
sperioden. I hyddgrunden vid Lesjön har 11 yxor och 
mejslar hittats och vissa typer, främst grönstensmejs-
larna med triangulärt snitt hör till senare perioder i 
likhet med keramiken och även sannolikt benmet
krokarna i denna anläggning. Ett fragment av en hål-
eggad yxa/mejsel återfanns på 30 cm djup i 
ytterkanten av avfallsvallen vid Tjikkiträsk 17. 

Klubbor 
Totalt 11 klubbor har hittats fördelade på 6 hyddläm-
ningar. De har inte med säkerhet kunnat bestämmas 
till hyddornas användningstid och har i andra fynd
sammanhang ofta förknippats med senare perioder, 
främst bronsålder. 

5.4.2. ÖVRIGA FYND OCH MATERIAL 

Flinta 
Flinta i form av avslag, skrapor och enstaka slagna 
spetsar har påträffats i de flesta av hyddgrunderna. 
Flintfynd saknas helt vid Torvsjöån 123, Gråtanån 
577 och Stalon 636 A2. Störst antal flinta finns i Gäd
dede 101 och Bellsås 101. Vissa flintföremål, t ex 
slagna spetsar hör till en senare period men tillräck
ligt många skrapor och avslag har hittats i vallarnas 
äldre lager för att säkert kunna påstå att flinta har 
förekommit i redskapsmaterialet redan under tidig-
neolitikum. 

'v 

Tv ̂  

Fig. 5:18. Sänke, bryne, mejsel samt klubba från inlands
lokaler i Västerbotten. Foto S. Wengelin. 

Skärvsten 

Utmärkande för hyddgrunderna är den stora mäng
den skärvsten som förekommer i avfallsvallarna. 
Skärvstensmängd och råmaterial till skärvstenen har 
vanligen inte redovisats i rapporterna. Under senare 
år har skärvstensmängden redovisats i liter eller i 
kilo, mängder som inte kan jämföras om stenen har 
olika tyngd. I de hyddgrunder som jag själv har 
undersökt har skärvstenen uteslutande bestått av 
hårda material, t ex kvartsiter, som inte är lättvit-
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trade. I etnografisk litteratur uppges ibland att man 
endast använder vissa typer av stenar till "koksten" 
(Norberg 1996:17). 

5.4.3. FYNDENS FÖRDELNING ÖVER GOLVYTAN 

En analys av fyndkoncentrationen i golvytan medför 
vissa svårigheter med tanke på den mycket långa 
bosättningstid som konstaterats för dessa hyddläm-
ningar. Fynden kan alltså härröra från olika perioder 
och därtill blandade med senare fynd från bosätt
ningar även efter att hyddan övergavs. 

En mycket översiktlig analys visar ändå att fyn
den oftast koncentreras till den väggsida där avfall
svallen är kraftigast samt i viss mån till området med 
kokgropar. Avslag liksom även skärvsten finns dock 
oftast i små mängder över hela golvytan och en viss 
spridningsbild kan ses med större och mindre fynd
koncentrationer men inte i ett mönster som är gemen
samt för många av de undersökta golvytorna. Brända 
ben återfinns främst i kokgroparna och på ytorna 
mellan dessa. Ytor med mycket få fynd har tolkats 
som sovplatser (Rydström 1984:83), vilket är ett rim
ligt antagande, som också styrkts med etnografiska 
paralleller där sovytorna är förlagda till hyddans inre 
del. Tydligast kan detta ses i hyddgrunderna Gråta-
nån 577 och Åsele 123 där den inre ytan längst ifrån 
ingången är mycket fyndfattig men där också kok
groparna ligger koncentrerade nära ingången. De 
övriga visar en mer varierad bild och korrelationen 
mellan kokgropar och fynd är tydligare än fyndlösa 
ytor i hyddgolvens inre del. 

5.4.4. BENMATERIALET 

Från alla undersökta hyddgrunder förutom två, Sand
sjön 277 och Torvsjöån 123, har analyser av benma
terialet utförts. Från de hyddgrunder i Stalon där 
endast provrutor öppnades har endast enstaka frag
ment identifierats och materialet har därför inte med-
tagits här. 

I de 10 återstående hyddgrunderna visar analysen 
att älg- och bäverben är de vanligaste arterna, vilket 
också är fallet för stenåldersboplatser generellt i 
Norrlands inland. Merparten av det förhistoriska ben
materialet i Norrlands inland, från Luleälven i norr 
till Klarälven i söder, har sammanställts av Jan 
Ekman & Elisabeth Iregren (1984:34). Sammanställ
ningen visar att av dessa två dominerande arter är 
antalet identifierade ben av bäver vanligare än ben 
från älg (bäver: 8687 ident.fragm., älg: 5116 
ident.fragm.). 

36% / Förhistoriska inlands- boplatser 
f i Norrland. 

64% 

10% 

Benmaterialet i hyddgrunderna 

90% Q Älg I Bäver 

Fig. 5:19. Benma terialet i hyddgrunderna jämfört med den 
procentuella fördelningen av benmaterial från ett stort antal 
förhistoriska inlandsboplatser i Norrland. Efter tabell i 
Ekman & Iregren 1984:34. 

I materialet från hyddgrunderna är älgen den klart 
dominerande arten med 2020 ident.fragm. Ben från 
bäver har bara konstaterats i 213 fall och de saknas 
helt i Gäddede 101 och Bellsås 101. Övriga arter som 
påträffats i enstaka fall är ren, björn, mård, fågel 
(sångsvan, orre) och fisk (gädda, braxen). Dessutom 
har ett ben av säl hittats i Tjikkiträsk 17. Allt benma
terial kan inte med säkerhet tillskrivas samma ålder 
som hyddgrunderna eftersom boplatserna även har 
utnyttjats under senare perioder. Benens läge i 
anläggningen har heller inte alltid angivits i rappor
terna. 

Benmaterialet i de flesta av hyddlämningarna 
består nästan enbart av brända ben, men i Gäddede 
101 och Bellsås 101 är andelen obrända ben mycket 
stor. De här två hyddgrunderna utmärker sig även 
genom att de innehåller en relativt stor mängd ben 
från hela älgkroppen. I de övriga hyddanläggninga-
rna utgör det mesta av materialet ben från de övre 
och nedre extremiteterna. Den klart dominerande 
delen är tåben. 

Av de 10 hyddgrunder som har ett representativt 
benmaterial har Gråtanån 188 och 577 samt Lesjön 
26 ett högre antal identifierade ben från bäver än 
övriga lokaler. Benen kommer från hela djuret och 
huvud och bål är i antal lika stort som ben från de 
nedre extremiteterna. 

Skillnaden mellan vilka ben som finns represen
terade från älg respektive bäver är tydlig i stapeldia
grammet, fig 5:20, baserat på tabellerna 5:1 och 5:2 
på efterföljande sidor. Till viss del kan detta förklaras 
med att man tagit med hela bäverkroppen till boplat
sen medan en älgkropp sannolikt har slaktats vid 
jaktplatsen i de flesta fall. En hel älgkropp är också 
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Fig. 5:20. Fördelni ngen mellan typer 
av identifierade benfragment av älg 
och bäver i hyddgrunderna (tabell 
5:1-2). Tänder från bäver saknas helt 
i benmaterialet. 

• Tänder 
Ü Huvud, bål 
• Övr.extrm. 
• Nedr.extrm. 

Alg, 2020 
fragment 

Bäver, 213 
fragment 

för tung av forsla en längre sträcka. "Om en hel älg
kropp skall släpas, krävs 5-7 personer. Om terrängen 
är svår krävs fler. Skarsnö eller istransport vore att 
föredraga" (Iregren. E, 1986, rapportmanus, Raä 577 
Vilhelmina sn). På de boplatser där ben från hela älg-
kroppen hittats har hela djuret forslats till boplatsen, 
antingen hel eller i delar. 

Även om djuret slaktats vid jaktplatsen kan natur
ligtvis hela djuret ha forslats i delar till boplatsen och 
alla ben bör därför finnas i materialet. Orsaker till att 
stora skillnader ändå finns i benmaterialet kan vara 
flera än var och hur djuret slaktades. Vilka ben som 
är lätta respektive svåra att identifiera och även vilka 
ben som slängdes i elden och vilka som slängdes på 
andra platser är av betydelse för vad som har beva
rats. 

Gemensamt för både älg och bäver är att korsben 
och bröstben saknas helt. Stora skillnader mellan 
vilka ben som identifierats hos älg respektive bäver 
märks i t ex andelen ben från nedre extremiteterna 
där över hälften av älgens ben hör till denna kategori 
men endast ca en tredjedel av bäverbenen. Frappe
rande är också att andelen tänder från älg utgör 15% 
av alla identifierade älgben men inte en enda bäver
tand har hittats i materialet trots att både kranium och 
underkäke finns representerade. Ett enda fragment av 
bävertand finns nämnt i den osteologiska analysen 
från Bellsås 101, en av de två lokaler som i övrigt 
helt saknar bäverben. Möjligen kan detta förklaras 
med att tänderna använts som verktyg. Bävertänder 
har sannolikt varit mycket användbara som redskap, 

vilket även finns dokumenterat hos indianstammar 
där man främst använt dem för träbearbetning (Snow 
1981:613, Tobey 1981:424). 

Av de övriga arter som förekommer på lokalerna 
har fisk konstaterats på tre platser, Lesjön 26, Tjikki-
träsk 17 och Bellsås 102.1 Lesjön 26 var hela 7 % av 
materialet fiskben. Även mängden bäver var här 
större än för de andra lokalerna och utgjorde 42 % av 
materialet. Lesjön avviker därför från de övriga 
hyddgrunderna vad gäller benmaterialets fördelning. 
På boplatsen finns många inslag av fynd från senare 
perioder, t ex stora mängder keramik men även fynd 
som tolkats som metstickor av ben. Metstickorna har 
inte daterats och dessa liksom delar av benmaterialet 
kan möjligen höra till en period efter att hyddan 
övergivits. Fisket bör ändå ha haft viss betydelse 
även under vinterhalvåret, trots att det inte avspeglas 
i materialet. De små fiskbenen är sannolikt underre-
presenterade och det kan även gälla ben av fågel. 
Fågel har påträffats på tre av lokalerna, Bellsås 102, 
Lesjön 26 samt Gråtanån 188. 

För de flesta hyddlokalerna har benmaterialet inte 
kunnat ge information om säsongstillhörighet. Bell
sås 101 med sin stora mängd obrända ben är den 
enda lokal där benmaterialet även indikerar årstid. 
Fyra skallben med fällda horn och ej påbörjad ny till
växt visar på vinterjakt eller tidig vår. Annan intres
sant information från detta material är bl a att man 
kluvit ben för att tillvarata märg samt att man krossat 
delar av kraniet på sådant sätt att hjärnan blivit 
åtkomlig (Ekman & Iregren 1984:77). 

Benmaterialet i hyddgrunderna är oftast rikligt 
och i stort sett är arterna desamma som för andra 
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Tabell 5:1. Tabell över identifierade ben av älg, antal/hyddgrund 

Alces alces T17 718 0188 0554 0577 S636 G101 L26 H101 H102 
br ben br ben br ben br ben br ben obr. br ben br ben obr. br ben br ben obr. br ben 

HUVUD 
Horn proc. cornu 
Kranium calvarium 
Underkäke mandibula 
Tänder dentes 
Tungbenet os hyoidis 

50 

9 
12 

54 

4 
55 
80 
197 
1 

BÅLEN 
Kotor vertebra 
Revben costa 
Bröstben sternum 
Korsben sacrum 

SKULDRA /ÖVERARM 
Nyckelben clavicula 
Skulderblad scapula 
Öv.armsben humerus 2 20 1 
Armbågsben ulna 2 1 11 4 6 4 6 
Strålben radius 1 6 11 1 23 5 2 

HÖFT och LÅR 
Bäckenben os coxae 1 1 3 
Lårben femur 1 4 4 17 2 2 
Knäskål patella 
Skenben tibia 1 17 1 6 1 75 6 6 
Vadben fibula/malleol. 7 9 11 1 10 9 5 1 22 13 

NEDRE EXTREMITETER 
Handlov carpale 3 1 3 2 2 1 7 6 4 1 
Mell.hand metacarpus 2 4 1 3 52 4 
Mellanfot metatarsus 2 1 1 1 1 5 5 40 
Fotled talus 10 12 2 2 4 21 3 
Hälben calcaneus 3 7 2 6 2 20 4 
Vristben övr tarsalia 12 9 1 4 3 2 11 6 
Metapodium 23 9 2 2 1 3 14 11 3 
Tåben phalanx l-III 100 87 83 2 76 2 1 93 44 19 204 55 
Sesamben sesamoidea 7 6 5 2 1 2 14 14 3 
Språngben astragalus 2 

TOTALSUMMA 160 127 225 9 137 1 5 122 92 78 621 342 99 

boplatser i området. Det mest slående är älgbenens 
tydliga dominans samt avsaknaden av ben från bäver 
vid Bellsås 101 och Gäddede 101. Avsaknaden kan 
inte bortförklaras som felkällor eftersom benmateria
let är mycket rikligt och både brända och obrända 
ben har hittats. Ingen förändring har heller skett över 
tid. Bäverben saknas i alla lager enligt de osteologi-
ska rapporterna. Båda dessa hyddgrunder utmärker 
sig även i andra avseenden, Bellsås 101 i Hoting på 
grund av sin mäktighet och sitt centrala läge och 
Gäddede 101 för sin närhet till västkusten och sina 
rikliga skiffer- och flintfynd. Lokalerna kan ha haft 
en särskild betydelse och därmed haft förmåner som 
gjort att man tillägnat sig bäverskinn och tänder 
genom byten eller gåvor. 

5.5. HYDDGRUNDERNAS DATERINGAR 

En mycket viktig del i de arkeologiska undersök
ningarna av hyddgrunderna har varit att kunna tids-
fästa anläggningarna. Då de ligger spridda över ett 
stort geografiskt område är det nödvändigt att veta 
om de representerar en någorlunda enhetlig kultur 
vilket en samtida datering naturligtvis ger goda grun
der för. 

En grov datering till stenålder kan göras enbart av 
de fynd som påträffas i anläggningen. Avfalls vallar
nas kraftiga lager har också tillsammans med andra 
boplatser med stratigrafisk lagerföljd varit av bety
delse för kronologiska studier vad gäller föremålsfor
mer. Man har t ex kunnat visa på en utveckling vad 
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Tabell 5:2. Tabell Över identifierade ben av bäver, antal per hyddgrund 

Castor Fiber Tjikkl7 Tjikkl8 Gråt 188 Gråt 554 Gråt 577 Stalon 636 Gäd 101 Lesjö 26 Hoting 101 Hoting 102 

HUVUD 
Kranium calvarium 
Underkäke mandibula 
Tänder dentes 
Tungbenet os hyoidis 

BÅLEN 
Kotor vertebra 
Revben costa 
Bröstben sternum 
Korsben sacrum 

10 
2 

32 
4 

SKULDRA ÖVERARM 
Nyckelben clavicula 
Skulderblad scapula 
öv.armsben humerus 
Armbågsben ulna 
Strålben radius 

HÖFT och LÅR 
Bäckenben os coxae 
Lårben femur 
Knäskål patella 
Skenben tibia 
Vadben fibula/malleol. 

NEDRE EXTREM ITETER 
Handlov carpale 
Mell.hand metacarpus 
Mellanfot metatarsus 
Fotled talus 
Hälben calcaneus 
Vristben övr tarsalia 
Metapodium 

Tåben phalanx l-III 
Sesamben sesamoidea 
Språngben astragalus 

23 
1 

TOTALSUMMA 34 10 82 65 

gäller skifferföremålens former (Baudou 1978a: 17). 
En betydligt säkrare placering inom stenåldern 

har 14C-analyser från hyddanläggningarna kunnat ge. 
4 av de 19 hyddgrunder som undersökts saknar date
ringar. Det gäller de två tidigt undersökta lokalerna 
Gäddede 101 och Bellsås 102 samt Tjikkiträsk 18. 
Från undersökningen vid Sandsjön 277, Sorsele har 
ännu inga kolprover analyserats. 

Av de 15 hyddgrunder som kunnat tidsbestämmas 
ger framför allt Raä 188 vid Gråtanån i Vilhelmina 
mycket värdefull information. Här har 15 prover från 
olika delar och lager i vallen samt från anläggningar i 
bottenplanet kunnat ge en tillförlitlig bild av använd
ningsperioden för hyddorna i stort, men också för hur 
lång period en och samma hydda har varit i bruk. 

5.5.1. 14C- ANALYSER 

44 av 53 analyserade kolprover från de undersökta 
boplatserna med hyddlämningar har kunnat användas 
för att datera själva bostaden. Övriga prover ligger 
utanför golvytans omgivande vall, under vallen eller 
så ytligt i vallen att de inte med säkerhet kan föras till 
perioden. På samtliga lokaler kan även yngre typer 
av artefakter hittas vilket visar att platserna har åter
använts även under bronsåldern och järnåldern. 
Under de senare perioderna har dock inte samma typ 
av bostad uppförts, en tolkning av fynd och date
ringar som jag kommer att försöka styrka längre fram 
i texten. 
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BC kalibrerad 5000 4000 3000 2000 
1 i 1 i 1 i 1 i 

Tjikkiträsk 4 • 
Stalon 636 Al < • 
Stalon 639 i •" 
Stalon 772 4 • 
Stalon 636 A2 < • 
Stalon 773 4 t 
Stalon 774:2 4 • 
Stalon 774:1 

Gråtanån 188 

Gråtanån 577 <_ _> < • 
Gråtanån 554 

Åsele 123 4~~> 

Bellsås 101 
• • 

Lesjön 26 < • < • i > 

Fig. 5:21. 14C-dateringar i hyddgrunderna. Tunn heldragen 
sta lager. Tjock heldragen linje = kokgrop i golvytan. 

Vanligen finns rikligt med träkol både i golv och i 
vallar. Mest förekommer det i bottenplanets kokgro
par och med skiftande rikedom i samband med 
avfallsvallarna där tre synliga lager oftast kan urskil
jas. Det översta är blekjordslagret, alltså ett sekun
därt bildat ljusare skikt direkt under torven. Under 
detta är ett mellanskikt som består av sotig rostjord 
och med samma innehåll som vallens djupaste skikt 
där sot och kol oftast är rikligare och därmed mycket 
mörkare. Färgskillnaden kan möjligen vara sekundärt 
bildad, orsakad av urlakningsprocessen i marken där 
sotpartiklarna liksom järnutfällningen genom perco-
lering hamnat längre ner i marken. Mängden kol i 
vallarna skiftar från mycket rikligt till mycket spar
samt och alla hyddgrunders avfallsvallar har därför 
inte kunnat dateras lika noggrant. Avfallslagret kan 
vara upp till 1 m tjockt och ofta kan man också finna 
den gamla markytans blekjordslager under vallen 
och som där avtecknar sig tydligt mot det mycket 
mörka avfallslagret i vallens djupaste del. 

I redovisningen används artificiella lager om 10 
cm för att ange på vilken nivå fynden eller proverna 
hittats. Lagren numreras uppifrån och ner dvs lager 1 
motsvarar det översta 10 cm-lagret direkt under tor
ven. 

Bellsås 101 och Gråtanån 188 undersöktes 1969 
resp 1970 av NTB i syfte att utreda kronologiska pro
blem med hjälp av 14C-dateringar och fynd i de 
tjocka avfallslagren (Baudou 1977:29-30). Från 
dessa två hyddgrunder finns därför serier av date

linje = vallens djupaste lager. Streckad linje = vallens meller-

ringar från olika nivåer i vallen. Från Bellsås 101 
finns fyra dateringar från lagren 2,4,5 och 6 och från 
Gråtanån 188 finns en serie från tre angränsande 
metersrutor i den norvästra, mäktigaste vallens samt
liga lager 1-7. Från den senare finns även ytterligare 
8 dateringar från den motsatta vallsidan samt golv
planet. 

Från övriga boplatser är dateringarna mer spridda 
med enstaka prover från vallen och från anläggningar 
i bottenplanet. Alla prover förutom ett är tagna från 
säkra anläggningar eller ett koncentrerat område i 
vallen. Undantaget är Åsele 123 där vallen innehöll 
så små mängder kol att prover från olika lager måste 
slås samman för att få en datering. 

Kalibrering av ^C-dateringar 
Kalibrering av 14C-värden har gjorts enligt Stuiver & 
Reimer 1986 samt enstaka prover enligt Stuiver & 
Reimer 1993. I texten anges fortsättningsvis date
ringarna med kalibrerade värden om ej annat anges. 
En tabell över kalibrerade 14C-värden finns som 
bilaga (Bilaga 2). 

5.5.2. NÄR ANLADES HYDDORNA OCH NÄR ÖVER
GAVS DE? 

För att med större säkerhet kunna säga när en hydda 
anlades och när den övergavs har jag inriktat mig på 
tre punkter i anläggningen; vallens understa lager, 
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det översta eller näst översta lagret samt kokgropar i 
bottenplanet (fig 5:21). 

En relativt säker anläggningstid bör kunna avlä
sas från kol i det allra understa lagret av avfallsvall
ens mäktigaste del. Tack vare att detta ofta är mycket 
sotbemängt avtecknar sig lagret också mycket skarpt 
mot den gamla markytans blekjordslager. Risken för 
att provet kommer från den äldre markytan kan där
för oftast undvikas. 

Från 10 hyddgrunder finns kolprover som tagits i 
vallens understa lager, även om man inte i samtliga 
fall kan hävda att de är det absolut tidigaste skedet. 
Majoriteten av proverna, 18 st, ligger inom perioden 
4600-3800 f. Kr. En avvikande datering kommer från 
en oval/rektangulär hyddgrund i Stalon där avfall
svallen var kraftig och innehöll rikligt med kol. Pro
vet gav dateringen 2452-1910 f. Kr vilket var 
förvånande då anläggningen formmässigt liknade de 
runda hyddgrunderna i området. Istället visade den 
sig samstämma med en nära belägen rektangulär 
hyddgrund daterad till 2199-1750 f. Kr. 

Även den äldsta dateringen avviker från den stora 
gruppen. Den hör till hyddgrunden vid Lesjön där ett 
prov från ett kollager i vallens nedre del, eller möjli
gen under vallen, gav åldern 5480-5144 f. Kr. 

Initialskedet för de runda hyddgrunderna kan 
alltså fastställas till en 800 år lång period mellan 
4600-3800 f. Kr. 

800 år är en lång tid och hela tidsrymden har san
nolikt inte åtgått för att etablera ett bosättningsmöns
ter. Större exakthet går dock inte att få med dessa 
metoder. Dels har proverna i de flesta fall inte insam
lats med målsättning att spåra hyddans tidigaste 
skede eftersom fornlämningens funktion inte alltid 
varit känd. Dels har man ingen möjlighet att exakt 
veta var de första invånarna lade avfallet. Den mäkti
gaste vallen motsvarar kanske inte alltid den tidi
gaste. Slutligen gör avvikelserna i provresultaten att 
tidsspannet blir stort. 

Tidpunkten för övergivandet är svårare att 
avgöra. Kolprover från vallens översta lager kan ge 
mycket skiftande resultat eftersom även fynd från 
senare perioder förekommer på flera hyddboplatser 
och även i själva hyddgrunden. De ligger dock alltid 
mycket ytligt och de återfinns också i stor omfattning 
utanför själva hyddanläggningen. I själva avfallsval
len finns mycket få av dessa senare fyndtyper, exem
pelvis de slagna kvartsitspetsar som är mycket 
vanligt förekommande och som dateras till mellan 
2000 f Kr - år 0 (Baudou 1978a: 17). Om en fastare 
bosättning med hyddan som bostad fortsatt in i 
bronsålder och även under järnålder vilket t ex fynd 
av asbestkeramik antyder, borde materialet i vallen 

uppvisa en större mängd fyndkategorier från dessa 
perioder men även samma spridningsbild som de 
äldre fynden. Jag har därför försökt spåra en slutfas 
för hyddgrundens användning i de anläggningar som 
finns i bottenplanet. Om hyddan varit bebodd under 
brons- och järnålder borde kokgropar och andra 
anläggningar i golvplanet också uppvisa dateringar 
från dessa perioder. Genom att sätta samman date
ringar från bottenplanets kokgropar med serier eller 
enstaka prov från vallen har jag försökt inrama den 
period under vilken hyddgrunden har använts. 

I två undersökta hyddgrunder finns 1 ^-date
ringar tagna från vallens understa lager, ett övre lager 
samt golvytans kokgropar (tabell 5:3). 

Tabell 5:3. Dateringar från olika lager i vallen samt i golv
ytans kokgropar. 

Provets 
läge 

Gråtanån 188 Stalon 774 

Vallen, 
lager 7- 5 

4360-4162 f Kr 4460-4050 f Kr 

Vallen, 
lager 4 

4234-3990 f Kr 

Vallen, 
lager 2 

3773-3378 f Kr 4455-4002 fKr 

Vallen, 
lager 1 

1630-1420 f Kr 

Kokgrop, 
lager 2 

2861-2460 f Kr 3785-3635 f Kr 

Helt tillfredsställande är inte testet då kol från gol
vets översta lager saknas. Kokgropen i Stalon 774 
överlagrades också av en yngre kokgrop och provet 
ger därför inte den allra sista användningstiden. 

Enbart två exempel är heller inte övertygande vad 
gäller kokgropar i golvet som grund för slutfasen av 
bostadens nyttjande. Dessa måste ses tillsammans 
med övriga dateringar från kokgropar i golvet. Totalt 
finns 9 analyserade kokgropar i hyddgrunderna och 
de spänner över tiden 3700-2500 f. Kr. Den äldsta 
datering är den undre av de två kokgroparna i Stalon 
774 och kan avfärdas som yngsta bosättning i hyd
dan. I hyddgrunden vid Lesjön i Jämtland, har en 
härd daterats till 397-196 f. Kr. Jag har tidigare felak
tigt förlagt den till bottenplanet (Lundberg 1986:93) 
men den uppges i rapporten ligga på vallens krön 
direkt under torven. Lesjöanläggningen har ändå den 
yngsta dateringen från golvplanet med en kolkoncen
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tration från 2310-1990 f Kr. Det rör sig alltså inte om 
en kokgrop. 

Trots att det även finns indikationer på en konti
nuerlig bosättning ända in i järnålder så samlar sig 
dateringarna av golvplanets kokgropar mellan 3700-
2500 f. Kr. Inga andra återkommande anläggningsty
per i golvet kan föras till senare perioder om man t ex 
skulle ha övergivit bruket av kokgropar men fortsatt 
att nyttja bostaden. 

Tidpunkten för hyddanläggningarnas slutfas kan 
alltså sättas till senast 2500 f. Kr. Om de 7 prover 
som finns från vallarnas mellersta lager ställs sam
man hamnar de i perioden 4200-3500 f. Kr. 

Med dessa argument som grund anser jag det 
möjligt att inrama den huvudsakliga perioden för 
bruket av nedgrävda hyddor, s k skärvstensvallar, till 
perioden 4600 - 2500 f. Kr. Efter 2500 f. Krfortsätter 
visserligen utnyttjandet av samma boplats men san
nolikt används inte längre samma bostad. Försänk
ningen i marken kan naturligtvis ha utnyttjats men 
inget tyder på att fasta bostäder uppfördes. Möjligen 
kan man också, med hänvisning till dateringarna i 
Stalon, se en övergång till rektangulära bostäder 
under den påföljande perioden. De rektangulära 
hyddgrunderna som registrerats är betydligt färre och 
de är ofta mycket grundare. De markeras inte lika 
tydligt i marken och med en kraftig undervegetation 
blir de nästan osynliga vilket kan betyda att många 
ännu inte registrerats. Här finns alltså en antydan till 
en övergång till ett nytt byggnadsskick och möjligen 
till nya platser men under ett övergångsskede kan 
delar av det traditionella mönstret ha bibehållits. 

5.5.3. DATERINGARNAS GEOGRAFISKA SPRIDNING 

De tio hyddgrunder som har dateringar från vall
ens understa lager och därmed från bosättningens 
tidiga skede fördelar sig från Lesjön, Hoting och upp 
till Tjikkiträsk. En mycket intressant fördelning av 
analyssvaren syns här då man kan märka en gradvis 
föryngring av anläggningarna ju längre mot norr man 
kommer. Tendensen är inte tillräckligt tydlig för att 
föra fram dateringarna som bevis, men den antydan 
som ändå ges är av intresse. Hyddgrundernas utbred
ning tyder nämligen på en liknande utveckling där 
Hotingområdet skulle kunna utgöra ett ursprungsom
råde varifrån mönstret spridit sig och baserats på 
erfarenheten om hur stort område varje grupp 
behövde för att försörja sig under vinterperioden. 

Dateringarna, dvs de äldsta för varje lokal, fördelar 
sig från norr till söder enligt följande: 

Tabell 5:4.Äldsta datering i hyddgrunderna från norra 
delen av utbredningsområdet ner till den södra. 

Tjikkiträsk: 4241-4002 f Kr 

Stalon: 4460-4050 f Kr 

Gråtanån: 4652-4360 f Kr 

Bellsås: 4780-4470 f Kr 

Lesjön: 5480-5144 f K 

Dateringen från Lesjön är den äldsta av två pro
ver som tagits från samma vall i södra delen och från 
samma djup i angränsande rutor. Den yngre dater
ingen 4332-3980 f. Kr, kommer från ett tydligt mar
kerat lager i profilritningen och är därmed mest 
tillförlitligt. Skillnaden är hela 1100 år vilket också 
gör att en viss tveksamhet råder. Över huvud taget är 
dateringarna från Lesjöboplatsen mycket skiftande 
och spänner över perioden 5480-196 f. Kr. 

Även om denna äldsta datering från Lesjön härrör 
från kol under vallen och endast den yngre dater
ingen skall räknas är teorin inte förkastad. Hydd-
grunden i Hoting, Bellsås 101 ger intryck av mycket 
långvarig bosättning med sina mycket mäktiga vallar 
runt om. Den kan därmed vara äldst och Lesj öbosätt
ningen skulle då vara en från kärnområdet utflyttad 
grupp som uppförde sin bostad vid samma tid som i 
Stalon. Jag finner teorin som sådan intressant och 
nöjer mig med att konstatera att dateringarna inte 
motsäger dess riktighet. 

5.5.4. ANVÄNDNINGSTID FÖR ENSKILDA HYDDGRUN
DER 

Hur länge har en och samma bostadsgrund 
använts? Här menas naturligtvis inte den uppförda 
bostaden av t ex trä och torv. Frågan gäller istället 
hur länge samma nedgrävda bostadsgrund kan ha 
utnyttjats. För att svara på detta måste prover finnas 
från både äldsta och yngsta skedet. Från Gråtanån 
188 och Bellsås 101 finns serier av 14C-dateringar 
och även från Stalon 774 kan en bedömning göras. 

I tabellen 5:3 redovisas provsvaren från Gråtanån 
188 och Stalon 774 Al där användningstiden för 
hyddgrunderna blir 1600 år respektive 500 år. Skill
naden är stor och delvis kan det skyllas på att den 
yngsta kokgropen i Stalon inte har daterats men det 
är heller inte en orimlighet att det finns en märkbar 
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skillnad. Hyddgrunden i Gråtanån har stora avfalls
mängder medan den i Stalon endast har en mindre 
hög invid ingången samt en separat skärvstenshög 
utanför hyddgrunden. Dateringen från den separata 
högens understa lager var 4490 - 4100 f. Kr (St 
7446), dvs samtida med hyddgrunden. Avfallshögen 
kan ha delats med den hyddgrund som ligger endast 
10 meter söder om Al och som daterats från vallens 
mellersta lager till 2890-2470 f. Kr, dvs cirka 1000 år 
yngre än den daterade kokgropen. Om de båda hydd-
grunderna har använts samtidigt blir hela tidsperio
den även här över 1600 år. 

Av de 14C-dateringar som erhölls från anlägg
ningen Bellsås 101 visade de en tidsrymd av ca 700 
år enbart i den norra vallen. Här fanns dock inga ana
lyser ifrån vare sig den mäktigaste vallen i väst eller 
kokgroparna i golvplanet. 

Slutsatsen blir att vissa av hyddgrunderna kan ha 
använts under mycket långa tidsrymder, med ett 
maximum av 1600 år. Under den tiden kan nya hyd
dor ha uppförts vart 30-70:e år vilket är den ålder 
som kan förväntas gälla för hyddor av liknande typ 
(Helskog 1984:52). Möjligheterna att spåra eventu
ella avbrott i hyddgrundens utnyttjande är naturligt
vis små när vi rör oss med så långa tidsperioder. 

5.5.5. BOSTÄDERNAS SAMTIDIGHET 

En mycket viktig och intressant aspekt är om de hyd
dor som grunderna visar spår av har existerat samti
digt på en och samma lokal. Teoretiskt är det möjligt 
att endast en hydda har nyttjats vid ett och samma 
tillfälle och att mycket små grupper har levt här med 
bara en hydda som bostad. Teorin är dock mindre 
sannolik dels med tanke på den långa nyttjandetiden 
men också för att mycket små grupper med få vuxna 
individer kan vara mer sårbara. 

Antalet hyddgrunder varierar mellan 1 och 7 st. 
Den stora samlingen på 11 hyddor vid Stalon utgör 
ett undantag men ibland dessa finns också ett par 
grunder med yngre dateringar och som därför inte 
kan ha existerat samtidigt med de äldsta. Antal mel
lan 1-6 samtida hyddor är också det antal som Knut 
Helskog (1984:65) anser vara det mest sannolika för 
de stora samlingar av hyddlämningar som påträffats i 
Varan ger, Finnmark. Med hjälp av koldateringar, 
strandlinjekurvor samt etnografiska jämförelser argu
menterar han för att antalet hyddor som existerat 
samtidigt vid dessa kustlokaler kan ha varit mycket 
färre än man tidigare trott (1984:60). Av samtliga 
lokaler i Varanger utgör de stora hyddgrupperna 
endast ett litet fåtal. Majoriteten av lokaler är små 
med i medeltal 6-7 hyddgrunder. På lokaler som lig-

565 
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Fig. 5:22. Karta över registrerade hyddgrunder vid Gråta-
nåns utlopp i Vojmsjön. 

ger på terasser, där bosättningen kan förväntas ha 
varit kortvarig, är vanligen antalet hyddgrunder 
begränsat. Helskog har för de stora hyddlokalerna 
räknat med att varje grund representerar en bostad 
med en livslängd på ca 30-70 år och varierande bo
sättningsperiod totalt för platsen. Om lokalen har 
varit bebodd i ca 1000 år kan således inte fler än ett 
mindre antal bostäder funnits samtidigt. Dateringar 
från ett och samma hus pekar inte heller på att de 
skulle ha utnyttjats under mycket långa perioder 
(1984:47) även om det naturligtvis är möjligt att flera 
hyddor uppförts i samma grund på samma sätt som 
antas gälla för skärvsten s vallarna. 

Fasta kustbosättningar före 2000 f. Kr skiljer sig 
från inlandsbosättningar genom att strandlinjen änd
ras relativt snabbt med påföljd att bostäderna till slut 
ligger långt ifrån vattnet. Därför flyttades bostaden 
närmre strandlinjen och det totala antalet hyddgrun
der blir många fler än om samma grunder skulle ha 
utnyttjats. Resultaten av Helskogs studie skulle 
kunna tyda på att gruppstorleken för kustbosättningar 
och inlandsbosättningar kan vara ungefär lika stora 
för jägarsamhällen under förhistorien. 

Enbart antalet hyddgrunder i Norrlands inland 
kanske skulle kunna ses som stöd för att de varit 
bebodda samtidigt, men även antagandet att det inte 
har funnits någon anledning att flytta hyddan då 
naturförhållandena har varit desamma. Stränderna 
har inte förändrats i någon högre omfattning och till
gången till ved, vilt och andra råvaror påverkas heller 
inte av att hyddan flyttas 100 meter. 
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Fig. 5:23. Små dolkliknande "red
skap" av skiffer. Skaften har utfor
mats som öron eller knoppar och 
skillnaden mellan sättet att forma 
dekorationen varierar mellan de tre 
hyddgrunderna vid Gråtanån. 

Raä 577 Raä 188 Raä 554 

oö 
1 

i 
i 
i 
i 
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Arkeologiska stöd för samtidighet kan dels häm
tas från de dateringar som erhållits från tre hyddgrun-
der vid Gråtanån och kanske också från de 
skifferfynd som hittats i dessa. 

Dateringar 
Dateringar från de tre hyddgrunder som undersökts 
på lokalen Gråtanån i Vilhelmina kan möjligen 
belysa frågan om hyddornas samtidighet. Totalt finns 
22 dateringar från hyddgrunderna vid Gråtanån. 

Raä 188 - 12 dateringar - 4652-2452 f Kr. 
Raä 554 - 5 dateringar - 4500-3800 f Kr. 
Raä 577 - 5 dateringar - 3600-2900 f Kr. 

Dateringarna från Raä 577 har främst kommit från 
golvplanet eftersom vallen innehöll mycket små 
mängder kol. Dateringen motsvarar därför den senare 
perioden. I Raä 554 däremot har kolprover främst 
samlats och analyserats från vallens djupare delar 
samt i anläggningar under vallen vilket förklarar de 
tidiga dateringarna. Sannolikheten för att alla tre har 
nyttjats under samma tider är därför mycket stor. 

Skifferföremålens former 
Ytterligare en indikation på att hyddgrunderna kan 
ha nyttjats samtidigt har jag funnit i de skifferfynd 
som påträffats i de undersökta hyddgrunderna vid 
Gråtanån. Vissa av föremålen av skiffer har dekora
tioner i form av "öron" längst ut på knivarnas och 
dolkarnas skaft. Örondekorationen har utformats på 
olika sätt vilket kan tolkas som speciella former för t 
ex olika familjegruppers traditionella markeringar. 
En liknande tradition tror man kan ha funnits under 
årtusendet f Kr hos jägarfolk i området runt Bering 

Sund. I detta område utformades harpunerna mycket 
individuellt och de många olika former och dekorer 
som förekom har tolkats som markörer för olika kla
ner, familjer och till och med individer (Fitzhugh & 
Crowell 1988:124). 

I de tre hyddgrunderna vid Gråtanån har små kni
var eller dolkar prydda med "öron" påträffats. Alla 
tre har dock olika form på örondekorationen och de 
har tillverkats på olika sätt. I hyddgrunderna Raä 554 
och 577 har två skifferfynd med örondekoration 
påträffats och i båda fallen har dekorationen utförts 
på samma sätt för fynden som hör till samma hydd-
grund. 

Skillnaden i sättet att utforma knivarnas dekorele
ment kan tyda på att man velat särskilja sina föremål 
gentemot de andra familjegrupperna. De kan ha haft 
en funktion av igenkännande, dvs borttappade före
mål har lätt kunnat återbördas till sin ägare. Om en 
och samma grupp hade nyttjat alla tre hyddorna 
borde dekorationselementet inte variera för de olika 
hyddgrunderna alternativt att man borde finna flera 
olika typer i samma hyddgrund. Tyvärr är föremålen 
med örondekoration mycket få och för att styrka att 
föremålen tillverkats under samma perioder är också 
kompletterande koldateringar nödvändiga. 

Ytterligare två lokaler har fler än en undersökt 
hyddgrund, Tjikkiträsk och Bellsås. Tyvärr har skif
ferföremål bara framkommit i den ena av de två 
hyddgrunderna på båda lokalerna. Gråtanån är därför 
den enda boplats med hyddgrunder där en sådan jäm
förelse har kunnat göras. 

Tveklösa fakta som visar att flera hyddor har varit 
bebodda samtidigt kan inte läggas fram med det 
material som är tillgängligt i dagsläget. Varken argu
mentet att små grupper individer är mer sårbara eller 
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14C-dateringarna räcker för att klargöra frågan efter
som det förekommer ensamliggande hyddgrunder 
och dateringarna aldrig kan ange exakta årtionden. 
Kanske är det varierande antalet hyddgrunder på 
lokalerna ett lika tungt vägande argument för att flera 
bostäder användes samtidigt. Om den gängse tradi
tionen var att byta bostadsgrund efter ett antal år så 
borde alla lokaler ha fler än en hyddgrund. Så är inte 
fallet i t ex Sandsjön i Sorsele där antalet kokgropar i 
golvytan är så många och avfallsvallarna så mäktiga 
att bostadsgrunden bör ha använts under en mycket 
lång tidsrymd. 

Jag har med hänvisning till de argument som förts 
fram tolkat lokalerna som boplatser för fler än en 
familjegrupp på de lokaler som har flera hyddgrun
der. Jag har dock inte förutsatt att alla hyddgrunder 
har varit bebodda samtidigt varje år. Även om fasta 
lokaler har funnits kan familjegrupperna varierat 
mönstret och följt med andra grupper periodvis bero
ende av tillgång på bytesdjur, schismer inom grup
perna eller för att man velat leva med andra 
släktingar under en period. Bundenheten till vissa 
lokaler var bland indiangrupperna som levde i skogs
landet mycket fritt och de växlade ibland mellan 
olika lokala band. 

Det kan ha fungerat på liknande sätt i skogslandet 
i Norrland under förhistorien. Även om skifferföre
målens utformning kan peka på en lång tradition av 
släktbundendet i speciella bostäder kan ett relativt 
fritt bosättningsmönster ha existerat. 

Under den 2000-åriga period mellan 4600-2500 
B C när hyddgrunder uppfördes har naturligtvis för
ändringar skett på många plan. Alla lokaler har inte 
varit bebodda under hela perioden och definitivt inte 
alla hyddgrunder. Men trots detta anser jag ändå att 
koldateringarna och till viss del även skifferföremål
ens utformning tyder på att fler än en hydda bebod
des samtidigt på boplatserna. 

5.6. SAMMANFATTNING 

Sammantaget kan materialet från alla inventerade 
och undersökta hyddgrunder inom undersökning
sområdet ge en överblick och en karaktäristik över 
bostädernas belägenhet och utseende. 

Hy ddg runde rnas placering 
Sammanställningen visar att hyddorna uppförts på 
väldränerad mark, främst på sand och grusmaterial 
(isälvsmaterial) och i vissa fall moränmark. Många 
av hyddgrunderna ligger på plana partier av åsryggar 
och andra har anlagts i sluttningar ner emot stranden. 
Tydligt är att man har valt platser nära vatten, samt

liga hyddgrunder ligger så nära som 5 och 20 meter 
ifrån vattenbrynet. De har främst placerats vid älv-
sammanflöden och där sjöar och älvar har sina 
utlopp. Många av lokalerna ligger vid strömmande 
vatten vilket under vinterhalvåret har inneburit att 
vatten varit lättåtkomligt. 

Hälften av alla hyddor har uppförts på uddar och 
ca en fjärdedel vid raka älvsträckor. Övriga återfinns 
på holmar och näs. Trots det till synes utsatta läge 
som uddar utgör kan platserna ha skyddats från vind 
av omgivande höjder i landskapet. 

Vanligt är att 3-5 hyddgrunder påträffas på 
samma lokal men även ensamma grunder förekom
mer liksom samlingar med ett tiotal. Inom samma 
lokal kan hyddgrunderna ligga nära varandra med 
avstånd på mellan 10 och 20 meter men också 
mycket utspridda vilket innebär avstånd på en kilo
meter eller mer. 

Platsen har sannolikt också valts med tanke på 
tillgången av vilt i området och vanligen finns längre 
fångstropsystem i närheten av boplatsen. Andra krite
rier för valet av boplats kan inte alltid påvisas i mate
rialet men man har sannolikt också tagit hänsyn till 
råvarutillgång vad gäller stenmaterial, ved mm. samt 
avståndet till närmsta granne för att försäkra sig om 
att resurserna inom området skall räcka under den 
period man vistas på boplatsen. Valet av boplats kan 
därmed också ha styrts av konfliktundvikande orsa
ker vilket kan ha varit ett mycket viktigt kriterium. 

Bostadens utseende och konstruktion 
Det mest karaktäristiska för hyddgrunderna är det 
nedgrävda golvplanet samt de omgivande avfallsval
larna som innehåller mycket stora mängder skärv
sten. 

Golvytan har grävts ner ca 0,5 meter i marken. 
Vanligen gjordes ytan helt plan men i vissa har gol
vets centrala parti grävts ned ytterligare en decimeter. 
I andra hyddgolv finns ett något lägre parti invid väg
gen. Nedgrävningens kanter gjordes aningen slut
tande då grus-sandmaterialet lätt kan rasa. 

Formen på golvet var antingen rund, oval eller 
rektangulär. Ca hälften av hyddgrunderna är runda 
men den ovala formen är nästan lika vanlig. Endast 
14 av de 83 hyddgrunderna har rektangulär form. 
Den nedgrävda ytans storlek är för runda och ovala 
golv i medeltal 20-24 m2 vilket innebär en diameter 
på 5-6 meter. Hyddgrundernas storlek varierar dock 
mellan 7 m2 och 50 m2 om de allra minsta och allra 
största undantas. Det är inte möjligt att korrekt ange 
boendeytan då nedgrävningen inte nödvändigtvis 
innebär att hyddan varit lika stor. Samma nedgrävda 
yta kan av dateringarna att döma ha använts under 
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upp till tusen år. Under denna tidsrymd har många 
hyddor uppförts och storleken och även formen kan 
under denna tid ha varierat i viss omfattning. 

Konstruktionen av hyddan som byggdes över den 
nedgrävda golvytan har sannolikt bestått av en 
konisk stomme av flera stänger som förenats med t 
ex rep upptill. Snedställda stolphål i väggsidorna har 
påträffats i t re hyddgrunder. Stolphålen har framträtt 
i profilen som turligt nog råkat skära rakt igenom den 
smala hålighet som bildats efter en av stängerna. 
Inga spår av kraftigare stolphål har hittats i golvytans 
centrala del. En variant av hyddkonstruktion kan 
möjligen uttolkas från två smala fördjupningar intill 
väggsidan i en av hyddgrunderna. Tre eller fler träd
stammar som sammanfogats i toppen med hjälp av 
kvarlämnade klykor och hopbundna med rep är en 
vanlig konstruktion för runda och ovala hyddor som 
saknar bärande stolpar i mitten. Kraftiga rep för att 
stadigt hålla samman konstruktionen kunde tillverkas 
av t ex remsor av älghud. 

Den låga jordvägg som utgjordes av nedgräv-
ningens kanter täcktes sannolikt med näver för att 
förhindra att grus rasade ner. Grundkonstruktionen 
hade troligen en täckning av pinnar, grenar och kvis
tar samt ett skyddande, tätt lager med björknäver 
som sedan täcktes med torv och mossa. I Nordame
rika, Sibirien samt norra Skandinavien var dessa 
material de vanliga för fasta bostäder av liknande 
typer under historisk tid. 

I golvytans centrala del eller invid ingången 
påträffas kokgropar i de flesta av hyddgrunderna. 
Kokgroparna består av en halvmeterstor skålformad 
grop innehållande skärvsten, brända ben samt kolbi
tar. 

Avfallet från bosättningen påträffas strax utanför 
ingången där den mäktigaste avfallsvallen oftast lig
ger. I en del anläggningar finns avfall i valldelen runt 
hela golvytan och i andra består de flesta vallsidor 
enbart av grus från det nedgrävda golvet. Vallen med 
avfall uppgår ofta till en meter tjocka lager av skärv
sten, ben, kol och rester efter redskapstill verkning. I 
en av hyddgrunderna består ingången av en lång 
gång kantad med avfall, men i de flesta av grunderna 
markeras ingången endast av ett lågt parti i vallen. 
Ingången har legat i markplanet, dvs den var inte 
nedgrävd till golvets nivå. Vanligen har ingången 
placerats i riktning mot stranden. 

Spår av förrådsgropar har påträffats i vallen utan
för hyddan. De var antingen nedgrävda gropar kan
tade med stenar eller i form av korgar vilket antyds i 
rester som har påträffats i hyddgrunden i Sorsele. 
Enstaka kokgropar och andra gropar påträffas ibland 

utanför själva hyddanläggningen men de är mycket 
få. 

Fyndmaterial och benmaterial 
Fyndmaterialet domineras av skrapor som tillverkats 
av kvarts eller kvartsit. Skraporna är små, vanligen 
mindre än 5 cm långa, och de flesta har konvex egg. 
Sammanlagt har 3700 skrapor tillvaratagits i de 
undersökta hyddgrunderna. Övriga fynd består av 
skifferredskap i form av spetsar och knivar eller dol-
kar. Totalt finns 115 skifferspetsar i materialet. Flest 
antal fanns i Gäddede där 32 spetsar tillvaratogs. De 
flesta har tillverkats av röd skiffer. 

Övriga fynd består av klubbor, sänkestenar, hän
gen och enstaka yxor eller mejslar. 

Benmaterialet är vanligen rikligt i hyddgrunder-
nas vallar och invid kokgroparna. Nästan allt benma
terial är bränt. 90% består av älgben och 10% av 
bäver. Övriga arter som påträffats i enstaka fall är 
fågel, fisk, björn, ren och mård. Utmärkande för ben
materialet från älg är den stora dominansen av ben 
från de nedre extremiteterna, främst tåben. I två 
hyddgrunder, Gäddede 101 och B elisås 101, har stora 
mängder obrända ben tillvaratagits och här är ande
len ben från andra delar av kroppen också mycket 
högre. 

Dateringar 
Sammanlagt 44 dateringar från 14 hyddgrunder har 
kunnat begränsa nyttjandeperioden till 4600-2500 f 
Kr. Trots att även senare bosättningar funnits på 
hyddlokalerna har en slutfas kunnat sättas tack vare 
anläggningarna i hyddgrundernas golvyta vilka kan 
förmodas vara använda under bosättningens slutfas. 
En tendens till gradvis föryngring av hyddornas 
anläggningstid kan märkas ju längre norrut man 
kommer. Möjligen kan detta tolkas som om bosätt
ningsmönstrets initialområde kan förläggas till 
utbredningsområdets centrala del vid Hotingområdet. 

Användningstiden för enskilda hyddor kan i de 
flesta fall inte fastställas men i ett par enskilda hydd
grunder har tidsperioder på mellan 500 år och upp till 
1600 år konstaterats. Variationerna kan alltså vara 
betydande. 

Hyddgrundernas samtidighet på de olika loka
lerna är av största vikt för mitt resonemang om 
bosättningsmönster. Alla koldateringar sammantaget 
styrker till viss del en sådan teori och från tre hydd
grunder på samma lokal i Vilhelmina finns dateringar 
som samstämmer samt även formelement på fynd 
som kan tyda på att man har velat markera redskapets 
tillhörighet till en viss familjegrupp. 
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6. DEN RÖDA STENENS FOLK - bosättningsmönster, 
ekonomi och samhälle 

6.1. VINTERBYAR OCH DERAS 
NYTTJANDEOMRÅDEN 

35 lokaler med hyddgrunder av typen skärvstensval-
lar har påträffats över ett ca 400 km långt och 150 km 
brett område. Det motsvarar 60 000 km2 men en mer 
korrekt beräkning av den utnyttjade ytan, d.v.s när 
lokalernas beräknade nyttjandeområden inkluderas, 
blir drygt 100 000 km2. Av det 80-tal hyddgrunder 
som registrerats hör de allra flesta till lokaler med 
fler än en hyddlämning. Ett tiotal ligger så isolerade 
att de inte kan sägas vara relaterade till andra lik
nande hyddgrunder. 

Området är relativt homogent när man betraktar 
det på en reliefkarta. Området närmast fjällen har 
stora slättområden och myrmarker som bryts av stora 
långsmala sjöar, älvar och långa sammanhängande 
åsryggar. Närmre kusten är landskapet mer brutet av 
berg och kullar men totalt sett är området likartat vad 
gäller topografi och vegetation. 

Hyddgrunderna ligger i huvudsak på sandmark 
med grus- och moräninblandning vid de större 
älvarna. Fornlämningstypen har registrerats vid 
Ljungan, vid Indalsälven med tillflödet Långan, vid 
Angermanälven med förgreningarna Faxälven och 
Fjällsjöälven upp mot Ströms Vattudal samt norrut 
längs sträckningen mot de stora sjöarna Malgomaj 
och Vojmsjön. Slutligen återfinns de längs Umeäl-
ven, Skellefteälven och Vindelälvens tillflöde Laisäl-
ven. 

De neolitiska bosättarna har i de flesta fall undvi
kit att slå sig ner vid stora öppna vatten och i stället 
bosatt sig vid utlopp och sammanflöden samt även 
vid mindre sjöar i närheten av de stora vattenlederna. 
Inga hyddgrunder har påträffats vid Storsjöns strän
der och de saknas även vid Flåsjön och Storuman. 
Vid Malgomaj ligger de allra högst upp i norr där 
sjöns tillflöden är belägna. 

Antalet hyddlämningar på varje lokal varierar 
mellan 1 och 11. Förutom de isolerade, enstaka hydd
grunderna finns två lokaler med 7 respektive 11. Alla 
övriga har mellan 2 och 5 hyddgrunder. Benäm
ningen "lokal" motsvarar här inte de fornlämning-
sområden som definieras av Riksantikvarieämbetet 

med ett bestämt meterantal som särskiljande gräns 
mellan boplatser. Här avses näraliggande hyddläm
ningar som kan förmodas ha varit förbundna med 
varandra genom invånarnas nära sociala band. Loka
lernas storlek kan därmed variera i stor grad. I Stalon 
ligger de 11 registrerade hyddgrunderna väl samlade 
inom ett område som är 1,5 x 0,5 km stort. Vid Tjik-
kiträsk är spridningen en helt annan med 5 hyddgrun
der över ett 9 km långt stråk. Vid Laisälven däremot 
ligger de tre hyddgrunderna inom en mycket begrän
sad yta av 50 x 20 m. 

Endast på ett fåtal lokaler ligger hyddgrunderna 
så nära varandra som vid Laisälven. Vanligtvis har de 
inte legat sida vid sida och avstånd på över 100 meter 
från varandra och så långt som 500 m är en vanligare 
form. Det har också i vissa fall varit svårt att bedöma 
huruvida hyddgrunderna skall räknas till samma 
lokal eller om de bör delas upp på två lokaler. 

För att hyddgrunderna skall räknas till samma 
lokal har jag sammanfört ensamliggande och ibland 
grupper av hyddlämningar som ligger inom eller 
mindre än 10 km ifrån varandra. Avståndet kan 
tyckas långt men endast i fyra fall blir avgränsningen 
svårbedömd med denna gräns, alla övriga lokaler är 
relativt tydligt sammanhängande. 

De fyra gränsfallen är hyddlämningarna vid 
Ringsjön och Trångsjön i Alanäs sn (lokalen med de 
två hyddgrunderna sammanförda benämns fortsätt
ningsvis Alanäs) och vid Russfjärden och Edsviken i 
Ströms sn (lokalnamn är Strömsund), hyddlämning
arna vid Lesjön och Rörströmsälven i Bodum sn 
samt en hyddlämning vardera vid Sandsjön och vid 
Sandsele i Sorsele. Tre av dessa platser ligger nära 
Hotingområdet. I socknarna Alanäs och Strömsund 
finns vardera två hyddgrunder som ligger exakt en 
mil ifrån varandra och i Sandsjön är avståndet drygt 
5 km mellan de två hyddgrunderna. Hyddgrunderna 
vid Lesjön och Rörströmsälven åtskiljs av en sträcka 
av 8 km. I dessa fyra fall har jag, trots avstånden, valt 
att sammanföra hyddlämningsplatserna till en lokal. 

Kriteriet är valt utifrån den centralt belägna 
Hotingsjön där 7 hyddgrunder ligger spridda över ett 
ca 1 mil stort område. Hyddgrunderna fördelar sig på 
tre platser vid Hotingsjön, med den största anlägg
ningen, Hoting Raä 101 i mitten och ytterligare tre 
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Fig. 6:1. Området som omger 
Hotingsjön ligger centralt i hydd-
grundernas utbredningsområde. 
Lokalerna Långön, Bellsås och 
Sundsjö har förts till samma by då 
avståndet mellan dessa endast är 5 
km. 

Rörströmsjön 

Tåsjön 

SUNDSJ« 
Flåsjön 

LÅNGÖ! 
»Hotingsjön 

BELLSÅS Dragan RÖR&MOM 
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VÄNGELÄLVEN 

# lokal med hyddgrunder 

inom 150 m radie. 5 km NV om dessa ligger två 
hyddgrunder med 400 m mellanrum och 5 km mot 
SO ligger ytterligare en ensam hyddlämning. Avstån
det mellan de yttersta är här 8 km men mellan 
närmsta hyddlokal aldrig mer än 5 km. Jag har här 
valt att anta att dessa tre platser, förutsatt att de exis
terat samtidigt, har haft mycket nära kontakt och att 
man räknat sig till samma revirområde för jakt och 
fiske då en uppdelning skulle ge mycket små ytor för 
de enskilda grupperna. 

Lokalerna vid Långan i Jämtland hör möjligen 
också till gränsfall men dessa har jag trots detta inte 
sammanfört då båda lokalerna har fler än en hydd-
grund. 

Fördelningen blir då något förändrad och av de 
ursprungliga 37 lokalerna blir det istället 29 (se fig 
3:1). Jag har här inte tagit hänsyn till att antalet hydd
grunder naturligtvis har skiftat under olika perioder. 
En undersökning som fastställer samtidighet har inte 
ingått i mina undersökningar men i föregående kapi
tel som handlar om anläggningarnas dateringar har 
jag redovisat de fall där olika hyddgrunder inom 
samma lokal visar en viss samstämmighet i ålder. 
Det huvudsakliga målet har dock varit att se om de 

lokaler som innehåller hyddlämningar kan visa ett 
bosättningsmönster som bibehållits under en längre 
period, inte när enskilda hyddor tillkommit eller om 
de varit obebodda under vissa perioder. 

6.1.1. BYBILDNINGAR 

I en tidigare artikel som behandlade hyddlämningar 
valde jag att kalla lokalerna för vinterbyar (Lundberg 
1986). Trots delade meningar om bruket av ordet 
"by" har jag valt att även fortsättningsvis använda 
det moderna begreppet på en förhistorisk företeelse, 
främst för att särskilja dem från andra typer av bop
latser som saknar bostadslämningar av lika perma
nent karaktär. De flesta lokaler har fler än en 
hyddgrund och av de 82 hittills registrerade hör hela 
63 till lokaler med grupper av hyddgrunder. Date
ringar som innebär en ibland tusenårig varaktighet, 
och de mäktiga avfallsvallarna ger onekligen ett 
intryck av långvarigt, permanent boende även om 
kontinuiteten inte har varit obruten under hela perio
den. 
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Språkbruket kring ordet "by" är vanligen knuten 
till den agrara kulturen men ordet används även för 
andra grupper av bostäder. Vanligen definieras "by" 
som två eller flera gårdar belägna inom en begränsad 
yta med separata markområden. En enhetlig veten
skaplig definition saknas dock (Fallgren 1993:61). 

Enligt Nationalencyklopedien (1990), kommer 
ordet "by" av fornsvenskans byr vars ursprungliga 
betydelse har varit "boplats", "odling". Jag har tagit 
fasta på ordet "boplats" och de kriterier för en by som 
innebär ett regelbundet återkommande boende där 
fasta anläggningar som stationära hus och fångstan
ordningar iordningställes för en längre tids använd
ning. 

Att vi saknar adekvata begrepp som täcker andra 
former av bebyggelse än bondbyar på landsbygden 
kan belysas av att t ex begreppen sameby, stenål-
dersby, fiskeby och fritidsby har blivit accepterade i 
modernt språkbruk. Belysande är också den beskriv
ning av inuiternas bosättning som kan läsas i 
Nationalencyklopedien 9:527; "Traditionellt var inu
iternas byar relativt små" och "byarna befolkades i 
allmänhet av en utvidgad familj" osv. För en kultur 
så avlägsen från den agrara används numera bybe-
greppet vilket jag tycker styrker uppfattningen att 
ordet i vårt språkbruk onekligen har fått en vidare 
betydelse. Därför har jag, väl medveten om att all
mänmeningen för många kan vara en annan, ändå 
valt att använda ordet vinterby i betydelsen av en fast 
bosättning med en eller flera ej flyttbara bostäder 
vilka används återkommande under en längre period 
av året. 

Jag har också velat hålla fast vid begreppet "by" 
för att understryka den karaktär av fast boende som 
jag anser att hyddlämningarna innebär och som starkt 
kontrasterar mot den länge förhärskande synen på 
Norrlands befolkning som ett ständigt nomadiser
ande folk. 

6.1.2. BYARNAS GEOGRAFISKA SPRIDNING 

Byarnas spridning över området är en av de indika
tioner som kan visa om det föreligger ett bestämt 
bosättningsmönster eller inte i Norrlands inland 
under denna period. 

Fördelningen av byar är relativ jämn över områ
det men en tydlig förtätning finns i det centrala områ
det vid Hotingsjön där avstånden är relativt små. 
Inom en radie av 30 km finns här vid Hoting samt 
söder och väster därom, en samling med 5 byar; 
Hoting/Långön/Sundjön, Alanäs, Strömsund, Vän-
gelälven, Lesjön/Rörströmsälven (fig 6:1). Medelav
ståndet mellan dessa byar är ca 30 km. 

Norr om Hoting finns 10 byar med större sprid
ning i terrängen men även här med avstånd mellan 
30-40 km till närmsta granne. Söder om Hotingområ-
det ligger byarna längre ifrån varandra och här finns 
9 st med avstånd som varierar mellan 60-80 km (se 
fig 6:6). Ett tydligt drag i spridningsbilden i den 
södra delen är också att byarna ofta ligger parvis, dvs 
två byar ligger endast 10-20 km ifrån varandra men 
avståndet till nästa granne kan vara betydligt längre. 
Området runt Hotingsjön avtecknar sig som ett cen
tralt område både p.g.a. koncentrationen av mindre 
byar runt dess kärnområde men också rent geogra
fiskt då avståndet till den nordligaste byn är lika långt 
som till den sydligaste dvs, 180 resp 200 km. Mot öst 
och väst ligger gränsen ca 100 km åt vardera hållet 
vilket dock är ytterlighetspunkter med Gäddede i 
väst och Norra Anundån i öst. 

Avstånden till närmsta granne varierar således 
mellan 10 och 80 km. Nästan exakt samma variation 
på avstånd mellan boplatserna har T Douglas Price 
(1973) funnit hos de indianstammar som han studerat 
i östra Kanada och som han har använt som modell 
för mesolitiska gruppers samhälle. 

6.1.2.1. Medelavstånd mellan byarna 

Den geografiska spridningen har troligen inte skett 
genom en slump och därför bör man finna ett möns
ter, ett bebyggelsemönster. En metod som kan använ
das inom arkeologin är att mäta avståndet till 
närmaste granne, nearest-neighbour analysis, som 
lanserades av Clark och Evans år 1954 (Hodder & 
Orton 1976:38-44). En vidareutveckling av metoden 
innebar att inkludera avståndet till andra och tredje 
närmaste granne vilket ger en säkrare bedömning, 
något som också påpekats av flera användare. 

Metoden är enkel att använda men den har också 
sina begränsningar. I beräkningarna av det material 
jag använder är det lätt att se att om endast ett 
avstånd avläses skulle detta ge en felaktig bild efter
som många lokaler/byar ligger parvis. Avstånden 
skulle ge ett lågt medelvärde då dessa endast mäts 
mot varandra. Jag har därför valt att räkna med två 
och tre avståndsvärden. 

Ytterligare en felkälla ger naturligtvis de lokaler 
som ligger längst ut mot gränsen av området då dessa 
har grannar endast i en riktning. Detta kan istället 
innebära långa avstånd och som följd ett förhöjt med
elvärde. Bästa resultatet får man sannolikt genom att 
göra flera analyser med olika mängd avståndsmät
ningar vilket också Hodder och Orton påpekar 
(1976:42). 
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40 60 
1 avstånd 3 avstand 

Fig. 6:2. Avstånd till den närmaste grannen. Fig. 6:4. Avstånd till de tre närmaste grannarna. 

40 60 
2 avstånd 

Fig. 6:3. Avstånd till de två närmaste grannarna. 

Målet med analysen är att beskriva hela områdets 
karaktär vad gäller ytor som nyttjats av varje by. De 
tre närmsta avstånden har uppmätts på kartan. 
Avstånden gäller fågelvägen och hänsyn har inte 
tagits till områdets morfologi, dvs om naturliga hin
der finns i form av berg och stora sjöar. Avståndsmät
ningarna har jag gjort mellan de definierade 29 
lokalerna eller bybildningarna, dvs grupper inom 10 
km avstånd, och inte mellan de enskilda hyddgrun-
derna. 

Resultatet av närmsta-granne analyserna illustre
ras i diagrammen fig 6:2-6:4. Stapelbredd i diagram
men är satt till intervall på 5 km. Större intervall 

skulle ge en alltför grov bild då många avstånd ligger 
vid 10-15 km. Mindre intervall, t.ex vid 2,5 km 
skulle möjligen förstärka grupperingarna men inte i 
stort ändra bilden. Grupperingarna framträder 
mycket tydligt när diagrammets första stapel läggs 
vid 5 km. 

Om endast ett avstånd ingår i analysen blir med
elavståndet mellan byarna 27,5 km. Markanta toppar 
finns vid avstånd mellan 10-15 km och mellan 30-35 
km där exakt hälften av värdena hamnar med lika 
många mätningar var. Alla värden förutom två ligger 
mellan 10 och 45 km (Fig 6:2). 

Om två avstånd ingår blir medelvärdet istället 37 
km och spridningen är något jämnare men med top
par vid samma avstånd. Tre grupper kan urskiljas och 
en klar gräns finns vid 50-60 km där värden saknas. 
(Fig 6:3). 

Med tre avståndsmätningar i analysen blir medel
värdet 45 km. En mycket stor majoritet återfinns vid 
30 km avstånd och grupperingen utökas till fyra top
par med klara gränser emellan (Fig 6:4). 

Medelavståndet ökar alltså med ca 10 km när 
måtten till 2:a och 3:e grannen tas med i beräk
ningen. Detta är logiskt eftersom antalet värden som 
ingår i beräkningen fördubblas och de mätvärden 
som analysen utökas med alltid är de längre avstån
den. 

Det intressantaste resultatet när man studerar his
togrammen över 2:a och 3:e mätningarna är ändå att 
topparna ligger med jämna avstånd ifrån varandra. 
Således finns en stor mängd vid 10-15 km och den 
största mängden vid 30-35, dvs det dubbla avståndet. 
Sedan återfinns topparna med 30-35 km intervall, 
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åtskiljda av avståndsenheter som inte finns represen
terade i diagrammet, dvs inga byar har hittats som 
ligger 50-55 km resp. 80-85 km från de närmsta tre 
grannarna. Vanligast förekommande är dock avstån
den mellan 25 och 50 km med en markant övervikt 
vid 30-35 km. 46% av mätningarna hamnar inom 
denna gräns när tre avstånd med 84 mätningar ingår i 
analysen. 

Avståndet 30-35 km till närmsta granne är alltså 
det vanligast förekommande och kan därför antas 
vara det ideala mönstret för byarnas placering. Teore
tiskt innebär det att ett område på 1,5-1,75 km runt 
byn skulle vara tillräckligt för att finna de resurser 
som behövdes under den period av året som hyd
dorna beboddes. Att nästa markerade avståndsgrupp 
ligger vid 60-70 km blir därmed också en logisk 
följd. Det är dubbelt så långt och måtten represente
ras delvis av 2:a och 3:e grannen. Man kan också 
anta att vissa lokaler ännu inte återfunnits eller att de 
har förstörts av markexploatering. Även den tredje 
gruppen där avstånden ligger vid 85-95 km utgör en 
markering av intervallet 3-3,5 km. Gruppen är dock 
mycket liten och utgör endast 6 mätningar. 

Den grupp som utgörs av mycket korta avstånd 
mellan byarna, 10-20 km, representeras främst av de 
byar som ligger parvis, t ex Långan 1 och 2 och av 
ensamliggande hyddgrunder. Här är byarna vid 
Ljungan ett bra exempel. Två byar med samlingar av 
hyddgrunder, Rätan och Strängen, ligger 35 km från 
varandra och en ensam hyddgrund ligger 20 resp 27 
km från dessa. Detsamma gäller området i V ilhelm
ina där byarna Gråtanån och Dalasjö åtskiljs av 32 
km men mellan dessa ligger en ensam hyddlämning 
vid Volgsele. De ensamliggande hyddgrundernas 
lägen kan tolkas som utvalda av grupper där direkt 
bytillhörighet saknas men där behovet av hjälp vid 
nödsituationer och social kontakt ändå kan tillfreds
ställas genom grannbyarna. Andra förklaringar kan 
naturligtvis vara lika troliga, t ex osämja inom grup
pen eller att naturresurserna varit knappa. Möjlighe
ten att fler hyddgrunder har funnits vid dessa enstaka 
kan naturligtvis inte helt uteslutas. 

6.1.3. DEN SOCIALA STRUKTUREN 

Byarnas placering kan alltså ses som en medveten 
gruppering för att varje enhet skall ha tillgång till de 
resurser som behövs under den period av året hyd
dorna bebos. Avstånden mellan byarna kan därmed 
även ha en konfliktundvikande funktion som innebär 
att man försöker undvika att utnyttja de intilliggande 
byarnas jaktmarker. Byarna har dock på intet sätt 
varit isolerade och de ingår enligt mina hypoteser i 

en större grupp med flera byar som troligen lever till
sammans eller nära varandra under andra perioder av 
året och som utgör en social enhet. 

De olika nivåerna i den sociala organisationen 
kan kallas lokala band och regionala band efter 
Helms definitioner för indianstammar i Nordamerika 
(Helm 1965). I hennes definition utgörs ett lokalt 
band eller linked family band av en mindre grupp 
som sammanbinds genom släktskap och giftermål. 
Medlemmarna kan även vara adopterade, blodsban
den är inte avgörande. 

Det regionala bandet består av flera lokala band 
men kan även innefatta mindre fasta grupper som 
tillfälligt finns i området liksom även enfamiljshus
håll. För speciella ändamål kan arbetsgrupper bildas, 
task groups, vilka består endast under den tid som 
arbetet pågår. Ett antal regionala band formar slutli
gen en stam som Helm definierar som den mest sta
bila nivån, dvs, man föds in i stammen och stannar 
livet ut. Inom de mindre enheterna sker ofta föränd
ringar i och med giftermål och andra ekonomiska 
eller sociala orsaker till omflyttningar. Stammen 
binds huvudsakligen samman av ett gemensamt 
språk och en tillhörighetskänsla som innebär att man 
alltid är medlem i stammen även om man ofta byter 
bandtillhörighet. 

Då jag främst utgår från det arkeologiska materia
let vill jag inte direkt överföra sentida samhällsmöns-
ter på förhistorien, men de gruppenheter som Helm 
definierat och beskrivit stämmer väl för de enheter 
jag tycker mig se i materialet. 

6.1.4. BYARNAS ORGANISATION - LOKALA OCH REGI
ONALA BAND 

Mina motiv för att använda begreppen lokala och 
regionala band och vad jag innefattar i definitionerna 
är följande: 

De lokaler som jag benämner byar kan liknas vid 
lokala band. Byarna har sannolikt befolkats av nära 
besläktade individer, dvs vuxna individer, mor- eller 
farföräldrar, barn samt ingifta medlemmar. Alternati
vet skulle vara att föräldrar stöter bort sina barn vid 
vuxen ålder men det förefaller rimligt att föredra att 
några av de vuxna barnen stannar och bidrar till att 
skaffa föda och även för att hjälpa sina åldrande för
äldrar. Grupper som bildats av flera splittrade lokala 
band eller som lever tillsammans av andra orsaker 
kan även förekomma. En distinktion mellan starkt 
släktstyrda lokala band och andra grupper av samma 
storlek går dock inte att göra. Alla byar i mitt mate
rial jämställs med ett lokalt band. 
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Långan 1 
Långan 2 
Strängen 
Fäningen 
Rätan 
Ott sjön 
Grucken 
Siksele 
Lycksele 
Sandsjön 
Tjikkiträsk 
Laisälven 
Ammerån 
Mörtsjön 
Hoting 
Rörströmsälv 
Lesjön 
Vängelälven 
Alanäs 
Strömsund 
Torvsjöån 
Visjön 
Gråtanån 
Dalasjö 
Stalon 
Anundån 
Gäddede 

Fig. 6:5. Dendrogram baserat på 
avståndet till närmaste granne. 
Dendrogrammet visar vilka byar 
som först länkas samman till 
enheter. 

De små eller medelstora släktgrupperna i ett 
lokalt band är begränsade till antal, speciellt antalet 
vuxna arbetsföra individer, och därmed sårbara. Det 
lokala bandet kan därför inte fungera helt isolerat. 
Vissa aktivieter kräver kanske många aktörer och 
hjälp kan behövas i tider av nöd. Därför bör de ha 
strävat efter att ha goda förbindelser med andra 
lokala band i samma situation. Ett antal lokala band i 
den närmaste omgivningen kan därför antas ha stän
dig kontakt och gemensamma samlingsplatser. San
nolikt finns även mellan dessa släktskap på olika 
nivåer. Tillsammans utgör de det regionala bandet 
som formar ett område som alla har tillgång till under 
året och som gränsar till ett annat regionalt band. Ett 
regionalt band är rimligtvis för litet när det gäller att 
söka giftermålspartner vilket även kan ingå som kri
terium för dess storlek. Även geografiska förutsätt

ningar kan ingå när ett regionalt band definieras, t ex 
att vattenleder sammanfaller för alla lokala band så 
att man lätt kan nå varandra. 

Det som i Helms definitioner kallas "task-group", 
dvs arbetsgrupper, har jag ännu inte funnit spår av i 
undersökningsområdet. Det förefaller ändå rimligt att 
vissa grupper samlas t ex för jakt eller för fisketurer, 
för insamling av råmaterial, bärplockning mm under 
korta perioder. Den sociala samvaron mellan olika 
grupper eller alla samtidigt var lika viktig då som nu 
vilket kanske skapat grupperingar vars främsta syfte 
var att umgås. Denna organisationsnivå har dock inte 
kunnat urskiljas och därför behandlas den inte vidare 
här. 

Den största enheten, den socio-territoriella stam
men är också svår att avgränsa. Jag ser språket som 
en mycket viktig sammanbindande länk vilket inte 
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med nödvändighet innebär att alla övriga delar av 
kulturen delas. Jag har ändå valt att teoretiskt anta att 
området utgör en enhet. Hela undersökningsområdet 
där hyddgrunder påträffats är ca 100.000 km2 vilket 
ytmässigt är av den storlek som skulle kunna utgöra 
en eller flera besläktade språkenheter som delar en 
likartad materiell kultur i form av redskap och bygg
nadstradition. 

Språket som den fundamentala basen för grupp
identitet har framhållits av Birdsell (1953) som där
för kallade en sådan enhet för "dialectic tribe". Att 
språket är en väsentlig del av ett socialt nätverk anser 
också Gendel (1984); "Ett socialt territorium kan 
definieras som ett område med en jägar-samlar 
befolkning som deltar i utbyte av giftermålspartners 
och som delar en specifik identitet och ett specifikt 
språk. Det kan identifieras arkeologiskt genom 
delade stiluttryck och distribution av produkter som 
bevarats till vår tid" (Gendel 1984:5). 

Termen "socialt territorium" introducerades av 
J.G.D Clark (1975) för att beskriva ett område bebott 
av ett antal mikro-band som tillsammans utgjorde en 
större enhet. Distribution av produkter och råmaterial 
samt delade ideer och värderingar utgjorde det nät
verk som band dem samman i motsats till grupper 
som enbart delade teknologi, "tekno-territorium", 
men där socialt nätverk saknades. 

6.1.5. GRUPPER A V BYAR - REGIONALA BAND 

För att välja ut vilka byar som samverkar under delar 
av året har jag dels utifrån kartbilden ringat in de 
byar som ligger i varandras närhet och som därför 
mest naturligt bör höra samman (fig 6:6). De upp
mätta avstånden som stapeldiagrammen visade (fig 
6:2-4) har också analyserats inbördes i ett dendro
gram (fig 6:5). Dendrogrammet visar vilka lokaler 
som ligger närmast varandra och därmed först bör 
länkas samman till enheter. Bilden blir i stort sett 
densamma men dendrogrammet missar vissa uppen
bara geografiska förutsättningar. De geografiska för
utsättningarna har dock sannolikt varit av stor 
betydelse. De företeelser i naturen som naturligast 
binder samman olika punkter i ett område är t ex 
åsryggar och vattenleder eftersom de kan erbjuda 
lämpliga kommunikationsvägar. 

Slutligen har även etnografiska källor använts, 
främst från nordliga områden, vilka beskriver hur 
stora områden grupper med liknande ekonomi och 
storlek utnyttjar. 

Av de 29 byar som ingår i undersökningen tillhör 
som tidigare nämnts en stor del områdets centrala 
del. Benämningen som fornlämningstypen tidigt fick 

"boplats av Hoting-typ" kanske i realiteten var 
mycket träffande. Området ger verkligen intrycket av 
att vara av centralt intresse, både geografiskt och vad 
gäller spridningen av hyddgrunder i området. Runt 
omkring den hyddgrund som gav typbenämningen 
och som fortfarande är den som innehåller de största 
mängderna avfall, har ytterligare hyddor anlagts som 
inte riktigt följer det regelbundna mönster som 
undersökningsområdet i sin helhet uppvisar. 

De fyra lokalerna ligger ca 20-30 km från varan
dra men i en fyrkant vilket synbart ger en högre för
tätning än i övriga områden även om det totala 
antalet hyddgrunder är mindre än i t ex Vilhelmina. 
Detta kan tolkas som att de är tillkomna i ett initial
skede varifrån sedan bostadstypen spridit sig i alla 
riktningar. Man har sedan valt ett lämpligt spridning
savstånd utifrån erfarenheten om hur stor yta invå
narna i varje by behöver för sin försörjning. 
Dateringarna i vallens djupaste del styrker tolk
ningen att Hoting 101 hör till de tidigast uppförda 
hyddorna (tabell 5:4). Ett annat alternativ kan vara 
att det rör sig om en centrumfunktion, en samlings
plats för viktiga tilldragelser. Inga säkra tecken för
utom storleken och placeringen tyder dock på att just 
denna hyddgrund skulle ha en centralare funktion än 
de övriga även om den skiljer sig ifrån de övriga i 
ytterligare två avseenden, nämligen att skifferfynden 
är rikliga och att ben från bäver saknas. I dendro
grammet sammanförs byarna vid Hoting till en 
grupp om 5 st vilka också geografiskt kan sammanfö
ras till ett regionalt band. 

Hoting 
Byarna i Hotingområdet; Hotingsjöns lokaler Bell-
sås, Långön samt Sundsjön, Ring- och Trångvattnet i 
väst vilka på kartan fig 6:1 benämns Alanäs och Rör-
strömsälven-Lesjön har alla förbindelse med varan
dra via större och mindre vattenleder. Längre söderut 
binds de vid Fjällsjöälven samman med byarna vid 
Strömsund och Vängelälven. Under den tidigaste 
perioden som hyddorna beboddes gick en djup havs
vik in i Angermanälven och dess innersta spets låg 
ungefär vid Nämforsen eller ännu något längre in. 
Det innebär att man vid denna tid hade kustkontakt 
endast 50 km från boplatsen vid Vängelälven eller 80 
km från Hotingboplatsen. 

Hotingområdet och söder samt väst därom har 
därmed fått utgöra nyttjandeområde för ett regionalt 
band som inom sina domäner hade ett stort antal små 
och stora sjöar. Vattendragen sammanstrålar alla i 
Fjällsjöälven som vid Nämforsen mynnar ut i Anger
manälven. Området omspänner ca 80 km i d iameter 
om en tänkt cirkel begränsar regionen. För Hoting 
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som för alla följande regioner gäller naturligtvis att 
det inte kan förutsättas att alla hyddor använts samti
digt. Totalt omfattar området en yta av drygt 5000 
km2 om inga ytterområden medräknas. 

Visjön-Torvsjöån 
Norr om Hoting återfinns de små lokalerna Visjön 
och Torvsjöån med två respektive tre hyddgrunder. 
De ligger endast 14 km från varandra och är båda 
förbundna med Angermanälven, Visjön via Stam-
sjöån. Avståndet till Hotingsjön är ca 40 km och så 
även till Dalasjö i norr. I dendrogrammet länkas 
byarna samman med Dalasjögruppen före samman
länkning med Hoting. De geografiska förutsättning
arna för kontakt med de nordligt belägna byarna 
finns dels via en lång sammanhängande åsrygg som 
passerar både Dalasjö och Torvsjöån liksom även via 
Angermanälvens flöde där dock minst tre forsar skil
jer de två regionerna åt. Jag har valt att låta Visjön-
Torvsjöån utgöra ett eget regionalt band som kan 
kopplas till boplatsrika områden nedströms vid Åsele 
och möjligen vidare söderut till Hälla. 

Dalasjö-Gråtanån- Stalon 
Hyddområdet i Vilhelmina har i ett tidigt skede av 
min forskning utgjort utgångspunkt för hypotesen 
om ett bebyggelsemönster för Norrlands inland 
(Lundberg 1986, manus 1982). Byarna kan alla län
kas samman via vattenleder som förenar sjöarna 
Malgomaj och Vojmsjön (se fig 6:7). I området finns 
även andra boplatser och ett mycket boplatsrikt 
område vid Maksjön-Varris som är centralt beläget 
mellan dessa tre byar och som har fynd och anlägg
ningar från samma tid. Jag har tolkat detta som en 
möjlig samlingsplats för byarna under vissa tider av 
året (Lundberg 1985). Området som innefattar tre 
byar samt en ensamliggande möjlig hyddgrund vid 
Volgsele är ca 80 x 50 km stort. I dendrogrammet 
utesluts Stalon helt från gruppen p.g.a. att avståndet 
till närmsta by, Gråtanån, är hela 44 km. I realiteten 
är dock avståndet rimligt om vattenleden, dvs sjön 
Malgomaj, har kunnat användas. 

Tjikkiträsk-Sandsjön-Laisälven 
De tre byarna ligger i rad i rakt nordlig riktning med 
ca 30 km avstånd från varandra. Den sydligaste, 
Tjikkiträsk med 5 hyddgrunder ligger vid Juktåns 
utlopp i Umeälven. Längre norrut via Juktån når man 
Sandsjön och Sandsele där två hyddgrunder ligger 
väl avskiljda. Sandsjön är förbunden med Vindeläl-
ven i vars vatten Laisälven rinner ut. Här finns den 
nordligast belägna byn. Dessa tre byar har alltså goda 
förbindelser via vattenlederna. De har också förts 

samman till en grupp i dendrogrammet. Området för 
detta regionala band blir över 80 km långt. 

Svanfors 
En lokal med hyddgrunder återfanns nyligen vid 
Skellefteälven där inga liknande fornlämningar tidi
gare registrerats. Två hyddgrunder påträffades och de 
får utgöra ett eget regionalt band även om avståndet 
till området i s öder inte är avsevärt långt. Inga vat
tenvägar förbinder platsen med andra hyddgrunder. 

Lyckträsket-Siksele-Rusksele 
De tre byarna vid Lyckträsket, Siksele och Rusksele 
ligger inte helt mönstergillt enligt mina förvänt
ningar. De två hyddgrunderna norr om Lycksele lig
ger vid Lyckträskets förbindelse med Umeälven. 
Rusksele och Siksele ligger båda vid Vindelälven, 17 
km ifrån varandra. Avståndet mellan Siksele och 
Lyckträsket, är endast 25 km men geografiska förut
sättningar för goda förbindelser syns inte tydligt på 
kartbilden. Inget sammanhängande vatten förbinder 
älvarna i detta område och mellan lokalerna är svår
forcerade myrområden (mündigen L Forsberg). 
Endast tre km från Lyckträsket passerar dock Arvån 
som 25 km österut har förbindelse med Vindelälven 
och där en möjlig mötesplats kan ha varit belägen. 

Gäddede 
Nordväst om Hoting ligger en ensam hyddlämning i 
ett för fornlämningstypen ovanligt läge. Den har 
anlagts långt ifrån alla de övriga, inne i fjällområdet 
vid den norska gränsen. Redskapsinnehavet är ovan
ligt med stora mängder skiffer och flinta. Hyddgrun-
den kan inte länkas samman med andra och får därför 
utgöra en egen region. 

Längan 1 och 2 
Längs Långan, älvsträckan mellan Landögssjön och 
Indalsälven, finns de båda byarna Långan 1 med fyra 
hyddgrunder och Långan 2 med två grunder. Avstån
det mellan dem är endast drygt 10 km. Eventuellt kan 
tillfogas två platser med en hyddlämning var. Den 
ena ligger i Lit, vid Långans utlopp i Indalsälven. 
Anläggningen har tidigare ansetts vara en fångstgrop 
men under senare år har den omregistrerats som 
skärvstens vall. Ett liknande fall finns på Anderson i 
Storsjön där en ensam anläggning hittats som enligt 
uppgift möjligen kan vara en hyddgrund. Om alla 
fyra lokaler kunde bekräftas uppvisa bostäder skulle 
de också föras till samma region eftersom alla hör till 
samma vattenområde. Då endast Långanboplatserna 
för närvarande har säkra hyddlämningar får de utgöra 
en region. 
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Fig. 6:6. De 13 regionala bandens arealer. Gränserna grundar sig inte på beräkningar av ytor eller antal hyddgrunder. De är 
godtyckligt satta efter lokaler med hyddgrunder, vattendrag och avstånd till intilliggande hyddlokaler. 
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En ensamliggande och något osäker hyddgrund har 
hittats vid Ottsjöns utlopp i Håckren. Anläggningen 
hör till de mycket små skärvstensvallar som utgör 
gränsfall för att bedömas som hyddgrunder. Inga 
andra liknande anläggningar har ännu registrerats i 
området. 

Grucken 

Samma förhållande som för Ottsjön gäller vid 
Grucken. En ensam hyddgrund har hittats i övre 
delen av Ljungans vattensystem. Jag har valt att inte 
sammanföra områdena Ottsjön och Grucken p.g.a. att 
sträckan mellan dem är alltför lång och för att de 
åtskiljs av Anarisfjällen. Förbindelsen med Rätan 

kan sägas vara god men även här är avståndet stort 
varför Grucken får utgöra en egen region. 

Rätan-Strängen-Fäningen 

Endast hyddgrunderna vid Rätansjön var kända före 
90-talet. I och med de nya fynden vid Strängen och 
Fäningen har det mönster med sammanbindande vat
tendrag som syns i andra områden även blivit synligt 
här. De två större byarna Rätan och Strängen ligger 
35 km ifrån varandra och en ensam hyddgrund vid 
sjön Fäningen ligger emellan dessa. Strängen ligger 
inte vid Ljungans huvudfåra men förefaller vara lätt 
att nå via en dalgång med ett mindre vattendrag. 
Området omspänner en yta av ca 60 km längd. 
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Ammerån-Mörtsjön 
Två nyregistrerade lokaler har utökat antalet regio
ner. De två ensamliggande hyddgrunderna hör sam
man med Indalsälvens vattensystem. Den ena ligger 
ca 30 km uppströms Ammeråns utlopp i Indalsälven 
och den andra vid Indalsälvens huvudfåra lika långt 
ovanför sammanflödet. De båda bosättnigarna kan ha 
haft en mötesplats vid älvsammanflödet. 

Storån 
En samling hyddgrunder har under senare år påträf
fats vid N Anundsjöån eller Storån. De ligger i utkan
ten av området och jag har därför endast med tvekan 
accepterat dem. Hyddlämningar av andra typer har 
under senare år visat sig förekomma närmre kusten 
och avgränsningen kan vara svår. De kriterier som 
jag uppställt är dock uppfyllda och därmed har jag 
ändå valt att låta dem ingå. Inga övriga hyddläm
ningar av samma typ är registrerade i närheten och de 
utgör därför en egen region. 

Totalt kan alltså 13 regioner urskiljas. Storleken 
på dessa regioner varierar från ca 80-100 km längd 
till de mycket små områden där endast en hyddgrund 
påträffats. Variationen kan till viss del skyllas på 
olika inventeringsintensitet, resurserna var begrän
sade vid de tidigaste inventeringarna, men även verk
liga variationer måste ses som realistiskt. 

Den totala ytan med de föreslagna regionala ban
dens areal omfattar ca 100.000 km2. Teoretiskt skulle 
varje regionalt band i genomsnitt förfoga över en yta 
av ca 8000 km2. 

Stora områden mellan de stora älvsträckorna sak
nar dock hyddlämningar, bl a Storsjöområdet, där 
även andra sten- och bronsålderslämningar är fåta
liga jämfört med övriga områden i Jämtland (Hem-
mendorf 1986:5). Endast ett tiotal lokaler har 
registrerats vid Storsjön (muntlig information Ove 
Hemmendorf). Även vid andra större sjöar är andelen 
stenåldersboplatser få vilket bör betyda att strandpar
tier vid större vatten varit mindre attraktiva boplats
lägen. Avsaknaden av hyddlämningar vid de stora 
sjöarna kan inte förklaras med bristande underlag. 
Under senare år har noggranna fornlämningsinvente-
ringar genomförts i delar av undersökningsområdet 
och de nya hyddgrunder som har framkommit i 
angränsande områden i Jämtland passar väl in i det 
bosättningsmönster som jag tidigare föreslagit för 
inlandsområdet i mellersta Norrland (Lundberg 
1986). Det ger en viss bekräftelse på att mönstret bör 
kunna användas för att förklara samhällets struktur i 
området även om många delar ännu saknas. 

I och med att byarna varierar i storlek och att 
stora ytor saknar lämningar av hyddgrunder varierar 

också de regionala bandens nyttjandeyta. De mycket 
små lokalerna med endast en hyddgrund har inte 
utnyttjat lika stora arealer som de stora byarna. Uti
från kartbilden kan en bedömning av de regionala 
bandens ny ttj andeområden göras. För t ex Hoting-
området bör en större yta ha krävts och rimligen bör 
den ha varit större än 8000 km2 om jaktområden 
omkring inberäknas. 

6.1.6. DE LOKALA OCH REGIONALA BANDENS NYTT-
JANDEOMRÅDE OCH ÅRSCYKEL 

Det regionala bandets areal 
Den beräknade ytan, ca 8000 km2 för varje regionalt 
band, grundar sig enbart på registrerade lokaler med 
hyddgrunder samt de vattendrag som binder dem 
samman. Vid en jämförelse med storleken på de 
nordamerikanska indianstammarnas regioner förefal
ler indelningen också vara rimlig. 
Kutchinstammen hade vid tiden för europeernas kon
takt ett område på 750 x 350 km (262.500 km2 ) som 
delades av 10 regionala band. De olika bandens terri
torium varierade mellan 300x200 km och 250x50 
km, dvs 60.000 - 12.500 km2 och de definierades av 
en flodsträcka med dess tillflöden (Slobodin 
1981:514) 

En liknande regionindelning hade Tanana-indian-
erna i Alaska. Deras stamområde omfattade en 600 
km lång och 170 km bred yta (102.000 km2) som 
täckte Tanana-flodens hela längd med alla tillflöden. 
De 12 regional banden hade var sin sträcka av floden 
med tillflöden som i genomsnitt omfattade ett ca 
8.500 km2 stort område (McKennan 1981:562). 

Stammarnas områden varierar mycket och väster 
om Tan ana låg Kolchan som endast utnyttjade en yta 
av 300x200 km (60.000 km2 ). Här fanns 6 regionala 
band med olika stora territorier. De bodde vintertid i 
grophus vid en sjö eller vid ett flodutlopp. Totalt upp
gick stammen till 250-300 personer (Hosley 
1981:618) 

Inom den samiska befolkningen har uppdelninga
rna av regioner följt liknande mönster och det gäller 
både inlandssamer och kustsamer (Vorren 1980). 
Inom Kemi lappmarks socknar är byarnas områden 
fördelade så att varje område genomlöps av var sitt 
flodsystem och gränsen går fram till vattendelaren 
(Tegengren 1952:17). Enligt en karta ritad 1642 av 
Olof Tresk fanns 9 vinterbyar inom Kemi älvs väl
diga system vars vatten mynnar i Bottniska vikens 
norra spets. Området täckte en yta av 400x250 km 
och varje by hade ett ca 10.000 km2 stort område. 
Fördelningen av byar över området visar en relativt 
jämn spridning. Antalet skattepliktiga samer i byarna 
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upptecknades och antalet var under de 50 år som 
redovisats (1553-1602) mycket stabilt. Det totala 
antalet skattepliktiga var 90-100 personer och inom 
varje by varierade antalet mellan de små byarna, som 
vid enstaka år hade endast 4 st skattepliktiga, och de 
stora byarna där över 30 st fanns registrerade (Tegen
gren 1952:32). Varje skattepliktig person torde ha 
motsvarat ett hushåll. 

Ytorna som ett regionalt band utnyttjar kan natur
ligtvis inte jämföras från område till område utan 
hänsyn till andra faktorer. Variationerna är ibland 
mycket stora. I de redovisade exemplen finns ytor 
från 60.000 km2 och ner till 7.000 km2 för enskilda 
regionala band men även mycket små grupper finns 
som t ex Tagish-indianerna. De levde på en högplatå 
i Klippiga bergens norra del på ett 3,600 km2 stort 
område. Hela stammen bestod av endast ca 100 indi
vider (McClellan 1981:481-492). 

I sammanhanget kan också en undersökning från 
nordvästra Kanada, utförd 1978-79 av H Brody 
(1981), vara av intresse. Inom fem till varandra 
gränsande reservat bad man unga och gamla kvinnor 
och män rita kartor över vilka områden de hade 
utnyttjat vid jakt, fiske och bärplockning under hela 
sin livstid. Kartorna blev mycket samstämmiga trots 
att inget samarbete förekom. Även gränserna till 
grannreservatet blev mycket tydliga och endast där 
stor släktskap fanns mellan reservaten överskreds 
gränserna. De utnyttjade ytorna varierade mellan 
20.000 km2 och 10.000 km2 och Brody konstaterar 
att "the patterns correspond with topographical featu
res of the land, in particular with the river systems 
that are the heart of traditional land use" (Brody 
1981:175). 

Även vid en jämförelse med den tabell som sam
manställts av Newell & Constandse-Westerman 
(1985:109) över deras egna och andra forskares teo
rier om territoriestorleken hos bandsamhällen faller 
de beräknade arealerna väl in. Man kan dock konsta
tera att det finns stort spelrum för variationer. 

Varje by med en eller flera hyddgrundér, motsva
rande ett lokalt band, har enligt beräkningarna kun
nat utnyttja en areal på ca 1000 km2. Ytan begränsas 
av det medelavstånd mellan byarna som tidigare kon
staterades vara ca 3,5 mil. Det innebär att endast 
30.000 km2 utnyttjades av de totalt 100.000 km2 som 
hela stammens område utgjorde. 

De 13 regionala banden hade om hela stamområ
det utnyttjades hela 8000 km2 till sitt förfogande. För 
både de lokala banden och de regionala bandens are
aler gäller att stora variationer måste ha förekommit, 
dels p.g.a att antalet byar inom de regionala banden 
varierar och antalet hyddgrundér likaså. Hur stora 

ytor som varje band hade till sitt förfogande har 
naturligtvis till stora delar påverkats av hur landska
pet har sett ut i de områden de levde. Främst har vat
tendragen varit av betydelse vid en indelning av 
regioner. 

6.1.6.1. Vattendragen bestämmer regionindelningen 

Stora variationer vad gäller arealer kan alltså före
komma för en grupp som kan jämställas med ett regi
onalt band, dels beroende av antalet individer och 
även beroende av naturtillgångar i området och vilka 
jaktbyten som finns tillgängliga. 

Trots olikheter i storlek har alla ett gemensamt, 
enligt de källor som berör ämnet, nämligen att regi
onindelningen till stor del har bestämts av vattendra
gen, vilket också är ett tydligt mönster för de 
neolitiska hyddgrundernas placering. 

Ett regionalt band har vanligtvis en sjö med alla 
dess tillflöden eller en älvsträcka med tillhörande 
biflöden som sin region. Detta gäller såväl i Kanada 
(Hosley 1981, Brody 1981) som hos den samiska 
befolkningen (Vorren 1980, Tegengren 1952). Tegen
gren skriver i kommentaren till Wahlenbergs karta 
över Kemi lappmark från 1802; "vid ett studium av 
denna karta fäster man sig vid huru konsekvent varje 
by tilldelats ett visst flodområde, på samma sätt som t 
ex Kutchin-indianerna sinsemellan fördelat Yukon
flodens tillföden" (1952:19). 

Vattendrag med tillföden har också varit utgångs
punkten i ett försök att förklara fångstsamhällens pla
cering av centralplatser i Åsele lappmark under olika 
perioder av förhistorien (Spång 1991a). Vattendragen 
är mycket viktiga riktmärken att orientera sig efter 
och med dessa orienteringsmedel blir följaktligen 
sjösystemen den enhet som anges som territorium. 
Även som kommunikationsmedel har de mycket stor 
betydelse och därmed som centra för olika grupper 
då platsen både är lätt att nå och lätt att ange. Natur
liga samlingsplatser blir därför också den punkt där 
flera vattendrag möts, t ex älvsammanflöden 
(1991a: 105). 

De gränser för regionala band som har markerats 
på kartbilden har också i v iss mån styrts av hur vat
tendragen ser ut i området (fig 6:6). 

6.1.7. VlNTERBOENDE 

"och varmare kan ingen bo än jag. Jordväggarna är så täta 
och inga stormar kan tränga ned i dem" 

Så skrev predikant Carlsson i Stensätter om sin 
jordkula (Jönsson 1981). Värmen i nedgrävda hus är 
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tydligen god och behovet av värme är störst under 
vinterhalvåret. 

Karakteristiskt för hyddgrunderna i denna under
sökning är att de är nedgrävda i marken och byggda 
på sandig/grusig mark, ofta invid strömmande vatten. 
Andra kännetecken är den stora mängden skärvsten 
och en klart dominerande fyndtyp, nämligen skrapor. 
Vidare ligger de ofta invid stora fångstgropsystem 
(Lundberg 1986:90-91). 

Alla dessa faktorer sammantaget anser jag kan 
indikera att det rör sig om vinterboende, men framför 
allt är det nedgrävda hyddgolvet betydelsefullt för 
min tolkning. I nästan samtliga fall där etnografiska 
beskrivningar finns av grophus i boreala områden rör 
det sig om vinterbostäder. Vinterperioden var kylig 
även om temperaturen var något högre än idag och 
det nedsänkta golvplanet gav då ett bättre skydd och 
bostaden var lättare att värma. Den under sommaren 
magasinerade ytjordvärmen tillvaratogs på ett effek
tivt sätt enligt samma principer som för en jordkäl
lare. Placeringen på sandig mark hör sannolikt 
samman med att dräneringen är god och marken lätt 
att gräva i. 

Att placeringen vid strömmande vatten var ett 
medvetet val kan inte med säkerhet sägas och det 
gäller heller inte alla lokaler. Det är ändå rimligt att 
anta att det varit fördelaktigt med en lättåtkomlig 
varttenkälla. Den undersökta hyddlämningen vid 
Sandsjön i Sorsele sn har sannolikt inte legat vid 
öppet vatten. En av hyddorna vid Torvsjöåns utlopp 
däremot ligger vid en sträcka av ån som inte fryser 
till vintertid (muntlig uppgift Ingemar Söder, Vil
helmina). 

Älgen har varit det viktigaste jaktbytet av det 
analyserade benmaterialet att döma. Älg jagas främst 
under höst- och vinter även om den alltid har varit en 
viktig del av födan under alla årstider. Skinnet har då 
den bästa kvaliteten vilket har varit värdefullt för till
verkning av kläder och rep samt eventuellt också för 
båtar och tält. Till viss del kan också benmaterialet 
indikera vinterbosättning. I Bellsås har skallben med 
fällda horn påträffats vilket tyder på vinterjakt 
(Ekman & Iregren 1984:77). Den stora mängden 
skrapor kan också betyda att skinnskrapning varit en 
viktig arbetsuppgift under vinterperioden när skinnen 
varit bäst. Att majoriteten av hyddgrunder ligger i 
områden som genom tiderna har varit älgrika fram
går också av den stora mängd fångstgropar som 
påträffats i dess närhet. 

Även bäver finns representerad i benmaterialet 
om än i relativt liten omfattning. Bäver jagades hos 
samerna främst vintertid enligt Tegengren 
(1952:120) som skriver att "... bäverjakt endast (före

togs) under vinterhalvåret då skinnet och gället voro 
bäst". Av andra källor framgår att bäver jagades 
främst på senvinter och vår när deras matförråd tagit 
slut (Ekman 1910:214-220). 

Slutligen kan den stora mängden skärvsten vara 
en indikator på att hyddorna användes under vintern 
när behovet av värmekällor är störst. Den dubbla 
effekten av både ett nedsänkt golvplan och kokgro
par i golvet där upphettade stenar värmer både mat 
och marken runt om tyder på att man velat åstad
komma just denna verkan för att hålla kylan borta 
(Spång 1986:57-58). Sommartid förefaller effekten 
närmast bli en alltför varm bostad. 

6.1.7.1. Vinterbyns storlek och placering 

Dateringarna av hyddgrunderna och den stora mängd 
avfall som ansamlats tyder på att de neolitiska vinter
byarna har varit mycket stationära. Vinterbyn är 
enligt etnografiska källor vanligen mycket varaktig 
och platsen bör därför vara noga utvald. Kemilap
parnas vinterbyar flyttades mycket sällan och anled
ningen till att över huvud taget flytta var att renbetet 
för tamrenarna sinade (Tegengren 1952:44), ett pro
blem som inte uppstår för en befolkning som lever av 
älgfångst. 

Vinterperioden kan ha varit den årstid som inne
burit störst risker för befolkningen. Den animala 
födan kan inte kompletteras med knoppar, bär eller 
rötter och vädret kan vara så otjänligt att jakt inte kan 
bedrivas varje dag. Dessutom behöver man mer fett i 
kosten för att hålla sig varm. Även om tillgången till 
vilt är god kan riskerna vara större. 

Av det arkeologiska materialet kan endast anima-
lisk föda påvisas. I de makrofossilanalyser som 
gjorts har mycket få, om ens några, spår av växtföda 
kunnat konstateras (muntlig information Karin Wik-
lund). Om lagring av växtföda har förekommit på 
boplatserna har vi ännu inte kunnat spåra detta. 

Fiske är också företrädesvis en sommaraktivitet 
och även om lagring av torkad fisk har varit vanlig så 
bör fångst av storvilt och småvilt ha varit den vikti
gaste aktiviteten under vinterperioden. 

För att minimera de osäkerhetsfaktorer som ett 
kyligt klimat kan innebära kan man välja en organi
sation som säkrar födan under den kalla perioden. 
För en befolkning som lever av älgjakt, bäverfångst 
och fiske kan det därför ha varit en fördel att leva i 
mindre grupper under vintern. 

Enligt beskrivningar av Beaverindianerna som 
efter buffelns utrotande främst levde av älgjakt sam
lades dessa i små grupper med maximalt 30 individer 
under vår och vintermånaderna. Anledningen var att 
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man då endast behövde fånga en älg i veckan. För en 
befolkning med 100 personer skulle fyra älgar 
behövt fällas för att de skulle försörja sig. Gruppstor
leken var därför vald med hänsyn till tillgången av 
älg i området. En mindre grupp var mindre sårbar för 
dålig jaktlycka och därmed svält (Ridington 
1981:352). Samma förhållande beskrivs för ett antal 
stammar som lever i skogsområdet nedanför bergen 
(Asch 1981:338, Gillespie 1981:326). 

Älgjakt kräver inte stora jaktlag vilket innebär att 
byorganisationen mycket väl kan ha bestått av små 
enheter under vintern. Det säkraste sättet att klara 
vinterperioden har därför sannolikt varit att dela upp 
sig i små grupper för att den stam av älg och bäver 
som övervintrade i närområdet skulle räcka till för 
alla under den tid man var bosatt i området. 

För renjägare och sälj ägare under modern tid 
förefaller förhållandena ha varit det motsatta. Kemi-
samernas årscykel bestämdes av vildrensjakten vil
ket innebar att man under sommaren delade upp sig i 
familjegrupper. När vintern kom samlades alla i vin
terbyn för att tillsammans jaga vildren. Ett jaktlag 
krävde ett antal vuxna personer, t ex 8-12 man, vilket 
noterats för slutet av 1700-talet. Samma antal anges 
för sälfångstlag vid Bottenhavet på 1500-talet. Byar
nas storlek bestämdes delvis av hur stort jaktlag som 
behövdes (Tegengren 1952:34). 

Förhistoriska byar i kustområden har ofta betyd
ligt större hyddsamlingar än inlandet. Stora kustbyar 
finns t ex i Varangerområdet och i Österbotten vid 
Hundbacka samt även vid Haparandaområdet i Norr
botten. De stora samlingarna av hyddgrunder vid 
kusten kan dock förklaras med att strandlinjen konti
nuerligt flyttades och för att behålla strandkontakten 
flyttades även bostäderna. Enligt Knut Helskog 
(1984:66) kan mycket väl även de förhistoriska kust
byarna ha bestått av små enheter med 5-6 bostäder. 

I de svenska fjällen finns inga belägg för större 
bybildningar under förhistorien. Även ryska källor 
som studerats av Kerstin Eidlitz-Kuoljok beskriver 
små enheter under vinterhalvåret hos bl a jukagi-
rerna, keterna, evenkerna och dolganerna. De bodde 
vintertid 2-3 familjer tillsammans i nedgrävda hyd
dor och jagade älg och ren. Under sommaren när isen 
gått upp samlades större grupper i stora fiskelägen 
där man fiskade tillsammans och delade fångsten 
lika. Hon har bland dessa källor inte funnit belägg för 
att man bland vildrensjägarna samlades i större byar 
under vintern (Eidlitz-Kuoljok 1991:44) vilket dock 
kanske kan förklaras med att man även jagade älg. 

Att vinterbyn framstår som den viktigaste boplat
sen märks i många skriftliga källor om jägarbefolk-
ningar i boreala områden. Så har till exempel en 

karta från 1642 över Kemilapparnas områden endast 
vinterbyn inritad (Tegengren 1952:17). Ingalikindi-
anerna bodde vintertid i grophus och vinterboplatsen 
kallade de sin hembas (Snow 1981:602). Chilcotine-
indianernas olika grupper fick sina namn efter den 
sjö där de övervintrade (Lane 1981:402-412) och 
anledningen var sannolikt att vinterperioden var den 
mest stationära och att den nästan alltid tillbringades 
på samma plats. 

Hyddorna har inte placerats vägg i vägg. Man har 
i de flesta fall föredragit att bo ett stycke ifrån varan
dra. Anledningen till detta kan vara flera men en 
praktisk fördel med spridningen kan vara att vedtill
gången nära hyddan räcker en längre period om man 
bor glest. Chilcotine indianerna som bodde vid fisk
rika sjöar vintertid byggde sina vinterhus nära men 
ofta utom synhåll från varandra (Lane 1981:402-
412), en avståndsangivelse som är svårt att definiera 
men som kan tyda på ett liknande förhållande. 

6.1.8. SAMMANFATTNING 

Inom det ca 120.000 km2 stora område som hydd
grunder av typen skärvstensvall förekommer finns 83 
registrerade hyddgrunder. De flesta ligger i samlingar 
om 2 - 5 hyddgrunder på samma lokal men antalet 
varierar mellan 1 och 11.1 några fall har jag fört sam
man hyddgrunder som ligger inom en mils avstånd 
ifrån varandra. 

Lokalerna har benämnts byar då hyddgrundernas 
dateringar och avfallsmängder tyder på ett mycket 
långvarigt och fast boende i motsats till nomadiser
ande grupper. Det nedgrävda golvplanet tyder på att 
man velat åstadkomma en varm bostad och jag har 
också tolkat dem som vinterbostäder. 

Sammanlagt har jag utifrån de registrerade hydd-
grunderna bedömt att ett 30-tal byar finns inom 
området. Byarna kan liknas vid de enheter som June 
Helm benämner lokala band och som består av 
familjegrupper sammanbundna genom släktskap. 
Bandsamhällets organisation grundar sig på släkt
skap och giftermål enligt de definitioner som vanli
gen framförs (Service 1966:7-8) och det är också den 
organisation som är mest sannolik för de förhisto
riska byar som behandlas här. Byarna fördelar sig 
jämnt över området och en beräkning av medelav
ståndet mellan dem blir ca 3.5 mil. En beräknad areal 
för byarna blir då ca 1000 km2 och vinterterritoriet 
begränsades således av den närmsta grannens territo
rium. 

Byarna har inte varit isolerade och sannolikt har 
ett antal byar samverkat och strålat samman under 
vissa perioder. Utifrån de lägen som byarna har kan 
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Fig. 6:7. Viktigare vattendrag i Vilhelmina kommun (kommungräns gråmarkerad på Sverigekarta) samt de neolitiska 
fyndplatser och dateringar som konstaterats. 
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många av dem mycket tydligt sammanbindas via de 
vattendrag som de ligger invid. Grupper av byar kan 
utgöra en större enhet i likhet med Helms modell där 
dessa enheter benämns regionala band. I undersök
ningsområdet har de 29 byarna förts samma till 13 
enheter. Antalet byar inom varje regionalt band är 
mellan 1 och 5. Den största samlingen ligger inom 
Hotingområdet som geografiskt ligger centralt i hela 
fornlämningsområdet. 

Varje regionalt band har i medeltal en areal av ca 
9000 km2 till sitt förfogande men variationerna är 
stora mellan de olika enheterna. Framför allt har san
nolikt vattendragen varit av betydelse för varje 
regions utseende och storlek. 

För att minimera riskerna under den kalla och 
osäkraste perioden av året valde man att leva i min
dre grupper för att försäkra sig om tillräcklig näring
stillgång. Hyddorna placerades på väldränerad mark 
invid vatten där tillgången till vilt, framför allt älg 
och bäver var god. 

6.2. SOMMARBOPLATSER 

Byarnas placering vid vattendrag som sammanbinder 
flera byar gör att det förefaller finnas ett mönster för 
hur vinterboplatserna har valts ut. De flesta byar lig
ger vid ä lvsträckor som sammanstrålar vid naturliga 
samlingsplatser ett antal kilometer nedströms. Tydli
gast kan detta ses i Vilhelmina och Asele i Västerbot
ten, vid Hoting-Strömsund samt vid Indalsälven 
(Ammerån och Mörtsjön) och Ljungan (Rätan-Strån-
gen) i Jämtland. Stora boplatskoncentrationer åter
finns också vid flera av de älvsammanflöden där 
vattendrag från byar sammanstrålar. Dessa platser 
har jag tolkat som möjliga sommarboplatser. 

I ett sådant område med stora boplatskoncentra
tioner har möjliga sommarboplatser lokaliserats. 
Undersökningsområdet är Vilhelmina kn (fig 6:7), en 
kommun som har varit föremål för omfattande arkeo
logisk verksamhet och ett område där jag själv har 
deltagit i många arkeologiska undersökningar. 
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6.2.1. SOMMARBOPLATSERNAS LOKALISERING I VIL
HELMINA SN 

Vilhelmina kommun- och sockengräns följer det tra
ditionella mönster för indelning i regioner som 
beskrevs i föregående kapitel. Den utgör nämligen 
vattendelare mellan Umeälven och Ångermanälven i 
norr och mellan den senare och Fjällsjöälvens tillflö
den i söder. Området är därför ett mycket lämpligt 
undersökningsområde eftersom det mycket väl kan 
utgöra ett troligt nyttj andeområde för ett regionalt 
band. 

Vilhelmina kommun består i nordvästra delen av 
fjäll med Marsfjället som högsta punkt. På ömse 
sidor om Marsfjället finns de tillflöden som mynnar i 
två stora långsmala sjöar, Malgomaj och Vojmsjön. 
Sjöarna dominerar landskapet i förfjällsområdet och 
karaktäristiskt för området är stora myrområden och 
ett band av kullar och berg som går i nordsydlig rikt
ning och korsar sjöarna. De båda sjöarna samman
binds av Vojmån som rinner ut i Volgsjön där också 
Malgomaj mynnar via en samling småsjöar, bl a Var-
ris (Varesen) och Maksjön. 

De fyra vinterbyarna i området ligger i den nutida 
byn Stalon vid Malgomajs norra spets, vid Vojmsjöns 
utlopp där också Gråtanån mynnar, vid Dalasjö by 
där Risån rinner samman med Vojmån, samt en 
ensam hyddgrund vid Volgsele i Vojmåns mellersta 
del (fig 6:7). Avstånden mellan byarna varierar mel
lan 15 km till 60 km. För att undersöka var sommar
boplatserna ligger har alla registrerade boplatser i 
hela kommunen medtagits. Flera av boplatserna är 
också undersökta och vissa har även daterats med 
14C-metoden. 

Områdets centrala delar kan sägas vara mycket 
väl inventerade. Sjöarna är båda reglerade för vatten
kraftutvinning på 1950-talet då inventeringar och 
undersökningar föregick utbyggnaden. Dessutom har 
omfattande efterundersökningar gjorts inom ett pro
jekt initierat av Vilhelmina kommun och utfört av 
Västerbottens museum 1975-1981. Förutom detta har 
under 80-talet och fortlöpande den sedvanliga inven
teringen för ekonomiska kartan utförts i området. Det 
totala antalet kulturhistoriska platser i kommunen är 
över 1000 och av dessa är drygt 600 boplatser och 
fyndplatser. Efter länsmuseets inventering åren 1975-
1977 av stränderna runt Malgomaj samt småsjöarna 
Insjön, Stensjön , Varris och Maksjön vid Malgomajs 
utlopp, ökade antalet boplatser från 26 till 168. Vid 
Vojmsjön har 53 boplatser påträffats. 

Koncentrationer av boplatser har påträffats vid 
Kultsjöns utlopp ca 20 km nordväst om Stalon. Här 
har fyra relativt stora boplatser undersökts (Raä 115, 

116, 117, 119) och på samtliga påträffades skifferfö
remål. En viss koncentration av boplatser finns även 
vid den lilla Stalonsjön strax norr om Stalon men de 
är alla mycket små nedslag av enbart enstaka avslag 
och skärvsten. 

Huvuddelen av Malgomajs stränder har mycket 
få boplatser och kontrasten blir mycket stor när man 
kommer till de små sjöarna vid Malgomajs utlopp. 
Före sjöregleringen var här ett band av småsjöar för
bundna med varandra och karaktäriserade av mycket 
brutna stränder med holmar, uddar och vikar. Vid 
praktiskt taget varje strandparti finns en boplats. 
Sträckor över 300 m som saknar boplatser, verk
stadsplatser med samlingar av avslag, fyndplatser 
eller skärvstenskoncentrationer är mycket ovanliga. 6 
större boplatser undersöktes före regleringen och 
under senare år har större och mindre utgrävningar 
företagits på ett stort antal platser (Spång 1978:114-
117). Boplatstätast är sjöarna Maksjön och Varris 
som ligger närmast Malgomajs utlopp. 

Även vid Vojmsjöns utlopp finns rikligt med bop
latser inom ett begränsat område på ömse sidor om 
Gråtanåns mynning längs Vojmåns norra strand. 
Inom samma område är hyddgrunderna belägna. 
Vojmsjöns stränder i övriga områden saknar boplat
ser förutom enstaka registrerade fyndplatser. 

Längs Vojmån har boplatser registrerats men inte 
i större koncentrationer. 

Slutligen kan nämnas Volgsjöns utlopp i Ånger
manälven där ett 30-tal boplatser har registrerats. 
Inför den senaste vattenkraftregleringen som berörde 
just detta område undersöktes knappt hälften av loka
lerna (Sundlin 1983:9). 

6.2.1.1. 14C - dateringar och daterande skifferföre
mål 

För att finna sommarboplatserna för de lokala band 
som fanns i området; Stalon, Gråtanån, Dalasjö och 
Volgsele har jag lokaliserat de boplatser som är sam
tida med hyddgrunderna, dvs ca 4600-2400 f Kr. 
Undersökningen gjordes 1985 och redovisades i en 
artikel samma år (Lundberg 1985:293-301). Metoden 
har varit att separera de typfynd som kan hänföras till 
perioden och till detta foga de 14C-dateringar som är 
samtida. Vissa tillägg i fo rm av ytterligare litteratur
hänvisningar har gjorts här men inget ytterligare 
material har tillförts. 

De fynd som med säkerhet kan föras till samma 
period som hyddgrunderna är få. Den största fyndka
tegorin är skrapor och avslag. De uppträder under 
mycket lång period under förhistorien och kan van
ligtvis inte användas för att datera en boplats till res-
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Fig. 6:8. Föremålsformer som daterats till neolitikum. 

pektive period av sten- eller bronsålder. 
Den bästa fyndkategorin för mina undersökningar 

har därför varit skifferredskapen. De ofta mycket 
individuellt och vackert slipade föremålen av röd, 
grå, svart eller röd/grön bandad skiffer har ändrats 
med tiden och vissa former har kunnat föras till 
avgränsade perioder. Kronologiska studier av skiffer
föremål har utförts av bl a Baudou (1978a: 17), Bro-
adbent (1979), Tennander (1972). 

Resultaten av de kronologiska undersökningarna 
visar att små tångeförsedda pilspetsar och böjda 
knivformer är de typer som med störst säkerhet kan 
föras till samma period som hyddlämningarna. Pil
spetsarna är oftast små, 5-10 cm långa och har tånge 
och mothak. Knivarna är böjda och eneggade. Djur-
huvudprydda skaft eller utformade som knoppar eller 
"öron", förs också till denna period. De här föremåls
formerna är också de som påträffas i hyddgrunderna. 

6.2.1.2. De samtida lokalernas utbredning 

Skifferfynd finns från de flesta områden inom Vil
helmina kommun men de flesta går inte att datera då 
det rör sig om avslag, förarbeten eller trasiga red
skap. Av de fynd som har kunnat dateras och har kon
stateras vara samtida med hyddgrunderna, har de 
flesta påträffats i området vid sjöarna Maksjön-Var-
ris. 

Övriga områden där de utvalda typföremålen har 
påträffats är få men de saknas inte helt. I Stornäs vid 

Kultsjöns mellersta del, ca 30 km NV om Stalon har 
en böjd skifferkniv med djurhuvuddekorerat skaft 
påträffats som lösfynd (Raä 75). Övriga boplatser vid 
Kultsjön har trots stora mängder skiffer endast de 
former som uppträder under senare perioder, t ex 
långa slanka spetsar utan tånge eller med urnupen 
bas. 

Vid Volgsjön söder om Maksjön har en lång spets 
med tånge och mothak tillvaratagits samt ett dolk-
skaft med utskott eller "öron". Även vid Vojmån har 
en skifferdolk påträffats som möjligen är samtida 
(Raä 487). 

De boplatser vid Gråtanån som inte har hyddläm-
ningar har rikligt med skifferfynd men formerna kan 
inte bekräfta samtidighet. Endast en tångeförsedd 
spets av skiffer har påträffats på de 8 boplatser där 
skifferfynd registrerats. I området har samtida date
ringar erhållits från minst 2 lokaler (Raä 553 och 
563). Dessutom har 2 gropar från det intilliggande 
fångstgropsystemet (Raä 573) dateringar från samma 
period som hyddgrunderna. Vojmsjöns utlopp vid 
Gråtanån har i sin helhet utnyttjats under hela förhis
torien. Fynd och dateringar från både tidigare och 
senare perioder är vanliga. 

De daterande fynden visar en klar koncentration 
till sjöarna Maksjön och Varris vid Malgomajs 
utlopp. Förutom 9 tångeförsedda skifferspetsar har 
även två skaftförsedda knivar eller dolkar med knopp 
och utskott tillvaratagits samt förarbeten till böjda 
knivar. 

Även dateringarna anger en användningsperiod 
som stämmer väl in. Sammanlagt finns sju dateringar 
från lokaler vid Maksjö-Varris som sammanfaller 
med hyddgrundernas dateringar. Tre kokgropar från 
tre olika boplatser (Raä 263, 290, 519) har daterats 
till perioden 4300-3500 f Kr och en tångespets med 
kol i samma lager har daterats till 3200 f Kr (Raä 
272). Dessutom har en undersökt skärvstenskoncent-
ration (Raä 770) och två fångstgropar (Raä 235) 
dateringar som ligger inom den angivna perioden, 
4500 resp. 3500-2500 f Kr (samtliga dateringar är 
kalibrerade värden). Fångstgroparna ligger nära loka
len Raä 519 och de ingår i ett större system där gro
par med både äldre och betydligt yngre dateringar 
har konstaterats. 

6.2.1.3. Sommarboplatsernas lokalisering 

Trots att endast ett fåtal dateringsgrundande variabler 
testats visar resultatet att området vid Maksjön och 
Varris uppvisar betydligt fler indikationer på samti
dighet med hyddgrunderna, än övriga områden i Vil
helmina. 
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I och med att flera av boplatserna vid Varris och 
Maksjön har varit bebodda under samma tidsperiod 
som hyddgrunderna kan två tolkningar vara möjliga; 
antingen har båda typerna av boplatslokaler använts 
av samma befolkning eller så har ytterligare jägar
grupper levat i samma område. Den tolkning som 
jag, i enlighet med undersökningens mål, har valt är 
naturligtvis att det rör sig om en och samma befolk
ning som levt både i hyddgrunderna och vid boplat
serna som ligger vid Maksjön och Varris. Det är inte 
troligt att två skilda grupper som lever så nära varan
dra under en lång period har valt helt olika byggnads
konstruktioner. 

Boplatserna vid Maksjön-Varris representerar 
med stor sannolikhet säsongsboplatser för de grupper 
som levde i hyddgrunderna. Vattenvägarna från vin
terbyarna leder alla till dessa sjöar och platsen ligger 
nedströms och centralt i förhållande till dessa. Ett 
sådant mönster antyds också av byarnas placering i 
de flesta av regionerna. Området kan med byarnas 
placering som utgångspunkt sägas vara det mest 
naturliga stället att samlas på under sommar- och 
kanske även vårperioden. Den stora koncentrationen 
av boplatser från olika tider tyder också på att områ
det har kvaliteter som attraherat människor under alla 
förhistoriska perioder. 

En större areal runt omkring byarna och längs 
sjöarna har rimligen utnyttjats men detta har inte all
tid avsatt tydliga spår i det arkeologiska materialet. 
Ett undantag är här fångstgroparna som ofta ligger i 
närheten av vinterbyarna men inte intill själva bop
latsen. I några fall har fångstgropar daterats till 
samma period som hyddgrunderna, t ex vid Stalon 
där en undersökt fångstgrop (Raä 130) med 14C 
åldersbestämts till ca 3000 f. Kr (cal) samt Gråtanån 
(Raä 573). Övriga aktiviteter som småviltsjakt, bär
plockning, insamling av råmaterial av sten, trä eller 
näver har inte kunnat beläggas vilket heller inte är 
förvånande. Insamling av råmaterial i form av kvart-
sit eller skiffer avsätter spår i form av sönderhackade 
brottytor. Sådana spår har också påträffats på ett fler
tal platser. De har dock inte kunnat dateras. Övriga 
aktiviteter där kortare vistelser på en plats förekom
mit avsätter sannolikt inte spår av mer permanent 
karaktär. 

De boplatser från perioden 4600-2500 f Kr som 
har lokaliserats vid Maksjön och Varris är troligen 
lämningar efter längre vistelser. De flesta är större 
boplatser med rikliga mängder fynd, avslag och 
skärvsten. På samtliga platser finns också lämningar 
från senare perioder, främst bronsålder i form av 
kvartsitspetsar och verkstadsplatser. Även järnålders

fynd i form av asbestkeramik förekommer på ett fler
tal platser vid sjöarna. 

6.2.1.4. Maksjön-Varris som sommarläger 

Området vid Maksjön-Varris skiljer sig från byarna 
vid Stalon och vid Gråtanån främst genom att land
skapet är flackare och består av låglänta moränmar
ker. Stora slättområden finns mellan höjderna och 
nivåskillnaderna är sällan mer än 25 m jämfört med t 
ex Stalon som har en brutenhet i landskapet på 200-
400 m. I området är rikligt med torvmarker och jor
darten består till stor del av blockig morän som 
numera beskogas av gran (Wallin 1981:5-8). Tidigare 
var sannolikt lövträd vanliga. 

Områdets karaktär skiljer sig från vinterboplat
sernas områden vilket kanske delvis kan förklara var
för boplatserna ligger just här. Många uddar, holmar 
och vikar gör att området får en mångskiftande natur 
(Wallin 1981:6). Det flacka landskapet var mera 
öppet än vid byarna där berg gav skydd för vinden. 
Maksjön är en grund sjö med gyttjig botten (Petters
son 1910:7) och därmed troligen fiskrik. Braxen 
(Abramis brama), som påträffats i två av hyddgrun
derna, uppges trivas i grunda vatten med gyttjig bot
ten (Ekman & Iregren 1984:29). Sjöarna erbjuder 
också en miljö där man kan leva nära varandra utan 
att nödvändigtvis bo invid varandra. 

De undersökta boplatserna vid Maksjön (se fig 
3:78) innehåller samma typer av redskap men också 
ett flertal kokgropar av samma typ som de man finner 
i hyddgrundernas golvyta. Från 5 boplatser med kok
gropar, skärvstenskoncentrationer och benfynd finns 
samtida dateringar samt även från ett fångstgropsys
tem i området. Benmaterialet har identifierats till älg 
och bäver. Karaktäristiskt för området är också att 
många av boplatserna har spår av bronsålderns till
verkning av kvartsitspetsar. 

6.2.2. SOMMARBOPLATSER I ÖVRIGA OMRÅDEN 

Utifrån de resultat som undersökningen i Vilhelmina 
gav kan man även i de andra regionala bandens terri
torier se om det finns liknande karatäristiska områ
den som kan vara lämpliga områden för 
sommarvistelsen. 

Å sele 
I Åsele kommun, mellan vinterbyarna Torvsjöån och 
Visjön finns ett boplatsrikt område som ligger mel
lan Kvällåns inlopp i älven samt Stamsjöns och Sörå-
selesjöns förbindelse med Åseleälven som denna 
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Fig. 6:9. Boplatskoncentration vid Åsele samhälle där Stamsjöån rinner samman med Ångermanälven. Platsen har tolkats 
som möjlig sommarlokal för de två byarna. Karta Bergström 1993. 
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sträcka av Ångermanälven benämnes (Fig 6:9). 
Området ligger invid och söder om Åsele samhälle. 
Ett trettiotal boplatser har registrerats och provunder
sökningar har utförts på de flesta av dessa. Tre av 
boplatserna har undersökts i större omfattning. 
Endast ett fåtal koldateringar har utförts och två 
anläggningar från samma boplats (Raä 125) har date
rats till 3790 f Kr resp 2900 f Kr (cal). Boplats Raä 
129 har fynd av skifferspetsar med tånge samt även 
fiskben i materialet. Ytterligare ett par boplatser har 
av fynden att döma en samtida nyttjandetid (Berg
ström 1993:56-64). Det sparsamma underlaget gör 
dock åldersbedömningar vanskliga för de flesta av 
boplatserna. 

Rätan 
Mellan vinterbyarna Rätan och Strängen i Jämtlands 
län ligger Holmsjön som utgör del av Ljungans vat
ten. Holmsjön liknar sjöarna Maksjön-Varris såtill
vida att den är mycket flikig med större uddar och 
vikar som delar upp sjön i flera mindre vatten (fig 
6:10). Under 70-talet var ca 15 boplatser kända här 
och av dessa undersöktes vid denna tid 6 stycken. 
Samtliga innehöll stenåldersartefakter men oftast ej 
dateringsgrundande. Även gravar och vikingatida 

föremål har påträffats (Baudou 1978b: 10-17). Under 
90-talet har området inventerats på nytt och antalet 
boplatser och fyndplatser har utökats till mellan 100-
150 st. 

Umeälven 
Även Umeälven uppvisar den största boplatskoncen
trationen i ett område som förbinder Juktån med 
Umeälven (Forsberg 1985:179). Dessa båda vatten
drag har uppströms två vinterbyar, Tjikkiträsk och 
Sandsjön/Sandsele. Nedströms sammanflödet ligger 
dessutom de två hyddlämningarna vid Lycksele (fig 
6:11). 

Dessa områden har blivit synliga till stor del tack 
vare att man kan se ett intensifierat utnyttjande av 
platsen under bronsålder när spetstillverkning av 
kvartsit blivit vanlig. Att en sådan utveckling har 
skett överallt kan inte förutsättas. 

Inom det område som omfattar Hotingsjöns 
hyddlokaler samt Alanäs, Strömsund, Lesjön och 
Vängelälven finns inget område som direkt kan utpe
kas som ett lämpligt sommarområde för samtliga 
byar (fig 6:1). I den SÖ delen av Hotingsjön är en 
stor koncentration av fornlämningslokaler liksom vid 
Sundsjön i Rörströmsälven i Tåsjö sn. Av ca 400 
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Fig. 6:10. Boplatskoncentration vid Holmsjön, Haverö sn. 
Rätan och Strängen. Efter Loeffler 1992 (kartan modifierad 

registrerade fornlämningslokaler i Tåsjö sn är ca 200 
boplatser och fyndplatser. 8 boplatser undersöktes på 
50-talet och därefter har inga större undersökningar 
gjorts (Niord & Pemer 1996). 

6 av de undersökta, samt ca 25 av de övriga 
boplatserna uppvisar fynd som med stor sannolikhet 
är samtida med hyddgrunderna av skifferfynden att 
döma. De allra flesta av dessa ligger i samma områ
den som hyddgrunderna dvs i Hotingsjöns SÖ och 
NV delar samt vid Sundsjön. Området kan därför ha 
utgjort både sommar- och vinterområde för befolk
ningen under neolitikum. Avstånden är mycket korta 

irådet utgör möjlig plats för sommarlokaler för byarna 
:d tillstånd av förf.). 

mellan de tre platserna och speciella mötesplatser har 
kanske inte varit nödvändiga för att upprätthålla soci
ala kontakter. 

Även Bodumsjön söder om Lesjön är ett boplats-
rikt område där sommarlokaler kan ha funnits. 
Byarna i de övriga delarna av området som jag sam
manfört till ett regionalt band, dvs Alanäs, Ströms
und och Vängelälven bör även dessa ha fungerat 
inom ett socialt nätverk. Avstånden till Hotingsjön är 
relativt långa och möjliga sommarlokaler kan finnas 
närmre. Om alla 5 byarna har existerat samtidigt kan 
kommunikationen mellan dem ha upprätthållits på 
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Fig. 6:11. Boplatskoncentrationer längs Umeälven. Forsberg 1985:179. 
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annat sätt än genom gemensamma sommarmötes
platser för alla byar samtidigt. 

6.3. SÄSONGSFÖRFLYTTNINGAR OCH 
KUSTKONTAKTER 

Utifrån de resultat som redovisats i föregående kapi
tel, där jag har föreslagit sommar- och vinterbosätt
ning på olika platser, vill jag även föra en diskussion 
om när under året förflyttningarna skedde. Troligen 
förekom också kommunikation med kustens befolk
ning i vissa områden. Vissa indikationer för en sådan 
hypotes finns i materialet som ingår här och jag skall 
kort beröra ämnet. 

Det har inte varit möjligt att med materialets 
hjälp uttolka under vilka månader flyttningar före

togs. Det osteologiska materialet är i de flesta fall 
alltför fragmentariskt för att utgöra säkra årstidsindi
kationer. Däremot kan vissa ramvillkor diskuteras, 
villkor som satte gränser för hur området kunde 
utnyttjas och hur man kunde förflytta sig under olika 
tider av året. 

6.3.1. HÖST OCH VINTER 

Bostädernas permanenta karaktär med nedgrävd 
golvyta och nyttjandet av fasta fångstanläggningar i 
form av fångstgropar gör att det bör ha varit nödvän
digt att komma till vinterlokalen redan innan marken 
täcktes av snö. 

Förberedelser inför vintern kan ha bestått i repa
rationer och isolering av hyddans tak och väggar. 
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Även rensning av golvet bör ha varit nödvändigt lik
som insamling av nytt golvtäckningsmaterial. För
rådsgropar har påträffats i hyddgrundernas vallar och 
sådana måste ha iordningställts innan marken frös till 
tjäle. Stenar som användes i kokgropen och råmate
rial till redskapen, torr ved, rötter och gräs har sam
lats in och allt detta arbete bör också till största delen 
ha utförts innan marken täcktes av snö. 

Enbart av de arkeologiska anläggningarna som 
består av gropar kan man alltså sluta sig till a tt bop
latsen måste ha använts innan marken frusit och 
täckts av snö. En av de viktiga gropanläggningar som 
de hade att iordningställa var fångstgropen. Den eller 
de gropar som anlagts måste underhållas eller nya 
grävas, ett arbete som måste ske innan marken fryser. 

Det bör även ha varit fördelaktigt att fiska under 
hösten innan isläggningen för att ha ett förråd av tor
kad fisk inför vintern. Om de första nybyggarna i 
Stalon, Vilhelmina sn, berättas att de under senhösten 
satte ut nät på kvällen och vittjade på morgonen. De 
fick mycket fisk och nästan uteslutande stora fiskar 
som "flakades", dvs torkades för att spara till vintern 
(Petterson 1941-1960, del 1:282). 

Större delen av vinterperioden har sannolikt till
bringats på samma plats. Uppdelningen i mindre 
grupper under vinterperioden, vilket tidigare diskute
rats, hade också syftet att försäkra gruppen om till
räckliga resurser i närområdet under vinterperioden. 
En viktig näringsresurs var älgkött. I en grupp med 
ca 30 personer räckte en älg ungefär en vecka, vilket 
uppges för Beaverindianerna (Ridington 1981:352). I 
en mindre grupp räckte köttmängden således längre. 

Under höst och vinter kan man räkna med att kött 
bevaras och till och med förbättras av en veckas för
varing och man har då inte behövt använda sig av 
speciella konserveringsmetoder. Ofta uppges dock i 
etnografiska källor att man under de kallaste måna
derna av vintern levde av lagrad mat eftersom jakten 
är svår och det kan naturligtvis inte förutsättas att 
man alltid lyckades fånga älg i sådan takt att behovet 
täcktes för hela vintern. Ändå bör ett stort antal hudar 
ha tillförts bandet under en höst-vinterperiod. Kvali
teten på såväl kött som skinn och horn är bäst under 
vinterperioden (Holm 1991:97) och det mesta bör 
därför ha tillvaratagits. Skinnberedningen kan därför 
antas ha upptagit en stor del av sysslorna under vin
terhalvåret. Det måste ses som mindre sannolikt att 
man transporterat de oberedda skinnen med sig till 
sommarvistet för att slutföra arbetet där. 

6.3.2. VÅR- OCH SOMMARVISTET 

Våren innebär snösmältning vilket kan ha gjort att 
hyddan blev fuktigare och mindre lämplig som 
bostad. Vårens snösmältningsperiod gjorde också 
isarna svaga och farliga och därmed olämpliga som 
farleder. Detta påtalas ofta i etnografiska samman
hang t ex i beskrivningar av de nordamerikanska 
indianernas säsongsflyttningar (Smith 1981:260 m 
fl). I uppteckningar från Norrland beskrivs samma 
sak och O.P. Petterson skriver om nybyggare i Stalon 
att de höll sig "tämligen stilla, ty nu hade förfallsti
den för detta år tagit sin början, och inom kort skulle 
det vara ofarbart i skogen och på sjöarna" (1941-
1960, del 1:275). Vissa perioder var således helt 
omöjliga för alla typer av förflyttningar. 

Isarnas farlighet och vårflodernas häftiga förlopp 
var alltså två faktorer som försvårade transporten till 
sommarboplatsen. 

Även vårflodens inverkan på boplatsen och hyd
dan har säkerligen haft betydelse för hur länge man 
stannade på vinterplatsen. I samband med undersök
ningarna i S talon, Vilhelmina, uppgav en äldre man 
från trakten att även innan sjöarna reglerades var vår
floden ofta så kraftig att vattnet nådde fram till hydd-
grunderna som ligger 10-20 m från den normala 
strandkanten. Stranden är här svagt sluttande och har 
inte utsatts för sådan erosion att strandhaket flyttats. 

Även om många andra hyddgrunder inte ligger på 
lika utsatta lägen kan just denna information om Sta
lon bidra med information i frågan om säsongsboen
det. Om uppgiftslämnaren minns rätt tyder det på att 
man vid tiden för vårfloden redan sedan en tid hade 
flyttat till ett annat område. Uppbrottet kan ha skett i 
god tid innan isarna blev för svaga att färdas på, eller, 
vilket också uppges för nybyggarna i Stalon (Petter
son 1960 del 1:275), med båt när det blev "landvak" 
dvs öppet vatten längs land på den i övrigt isbelagda 
sjön. 

Det dåtida klimatet kan ha inneburit andra förhål
landen vad gäller tidpunkten för isbildning, isloss
ning och även snömängd. Medeltemperaturen var 
något högre vilket sannolikt innebar en något kortare 
period med snötäcke. Arkeologiska fynd som ändå 
kan relateras till en relativt långvarig snöperiod 
under året är skidor och slädmedar. 

Frågeställningen om snömängden under förhisto
rien ställdes också i samband med undersökningarna 
i Vilhelmina under 80-talet (Spång 1986:73) och där
för utfördes också inom projektet en analys av var-
viga sjösediment från Stordjupsjön vid Malgomajs 
södra spets (Olofsson & Widell 1986:33). Resultatet 
visade på ökad nederbörd efter hyddornas använd
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ningsperiod, vilket kan tolkas som en ökad snö
mängd. Däremot går det inte att säga hur 
snöförhållandena har varit jämfört med dagens för
hållanden. 

Tidpunkten för flyttningen från vinterbyn, före 
eller efter snösmältning och islossning, kan ha varit 
beroende av var tillgången på föda var störst vid 
denna årstid. Våren är en period som kan vara svår då 
tillgången på föda begränsas och djur såväl som 
människor behöver både protein, ljus och värme efter 
en lång och mörk vinterperiod. Älgen vandrar i de 
flesta fall mellan sommar- och vinterhemmen och 
dagens älgar börjar sina vandringar i maj. De är där
för sannolikt svårare att lokalisera under våren och 
därmed svårare att fånga. 

Under våren var det mycket vanligt att man fång
ade fågel, vilket uppges för befolkningen i norra 
Norrland under mitten av 1800-talet (Ekman 
1910:197). Under senvinter och vår fångades tjäder, 
orre och ripa samt svanar, gäss och tranor när de 
stannade till på snöfria fläckar och i de första vakarna 
(1910:452). 

Även bäver kunde fångas om våren när bäverns 
vinterförråd hade tagit slut och de lämnade sina hålor 
(1910:214-215). Fångstperioden för bäver var för 
j ägargrupper under 70-talet i Kanada den korta 
period som inföll mellan islossning och vårflod när 
bävrarna kom ut ur sina bon och när pälsen fortfa
rande var fin (Brody 1981:215). 

Fiskar som kunde fångas under våren var främst 
gädda, abborre och harr men fiske uppges främst 
vara givande under hösten (Ekman 1910:452-453). 

I benmaterialet från hyddgrunderna har, förutom 
älg som dominerar mycket stort, även enstaka ben 
från fågel (orre och svan) påträffats liksom gädda 
och braxen. Bäverben förekommer i alla hyddgrun-
der utom två men i mycket liten omfattning jämfört 
med andelen älg. En möjlig förklaring kan naturligt
vis vara att man redan hade lämnat vinterbyn när de 
flesta bävrarna fångades. Andelen identifierade 
bäverben i det totala benmaterialet i Norrland är 
högre än andelen älgben (Ekman & Iregren 1984:34) 
vilket kontrasterar starkt emot fördelningen i hydd
grunderna. Trots att ett mycket litet antal ben tyder 
på att man befunnit sig i hyddgrunderna under sen
vinter och vår kan det inte uteslutas att man vissa år 
stannade under en del av vårperioden. 

Tidpunkter som kan uteslutas vad gäller förflytt
ningen till sommarboplatsen är islossningsperioden 
samt vårflodens kraftigaste förlopp. Om man väntade 
en bit in på våren eller när det blev landvak var båt 
det naturliga transportmedlet vilket också bör ha 
varit det bästa under hösten. Inga båtar eller delar till 

båtar har påträffats i området från denna tid. Ideer har 
dock framförts som gör gällande att slädmedarna har 
feltolkats och att de istället är rester av båtar (Marnell 
1996). En spännande tanke är också att dessa fynd 
representerar en typ av båt som även har kunnat 
användas som släde. Det skulle onekligen ha varit 
mycket praktiskt att med båt flytta uppströms under 
hösten och sedan vid återfärden till sommarboplatsen 
nyttja båten som släde på is eller skarsnö under tidig 
vår. 

Som illustration till hur en ovan beskriven till
varo kan te sig kan Cree-indianernas årliga rörelser 
och aktiviteter utgöra exempel. Området som 
beskrivs ligger i norra Alberta och Manitoba i Kana
das boreala skogsområde, ett område där naturland
skapet påminner om delar av Norrlands inland. 

"Under 2-3 sommarmånader samlades det regio
nala bandet vid sjöstränder där tillgången på fisk, vil
lebråd och bär tillät större samlingar. Detta var den 
främsta umgängestiden då man stärkte sociala band, 
återförenades med tidigare familjemedlemmar och 
då man planerade för vinteraktiviteterna. Under sen
sommaren och tidig höst, innan vattendragen frös till 
och förflyttningar liksom även andra aktiviteter var 
mycket begränsade, började de lokala banden sin 
avfärd med kanot till vinterregionen. Jakt var den 
främsta aktiviteten under tidigvinter; älg och andra 
hjortdjur (elk) jagades med pil och båge och hjordar 
av migrerande renar togs med snaror och spjut. Även 
pälsdjur fångades men jaktitiden för dessa var främst 
November och December när pälsen var av högsta 
kvalitet. Januari och februari var den kallaste perio
den och aktiviterna var då begränsade. Under denna 
tid fördes muntliga traditioner vidare genom flitigt 
historieberättande. Det var också denna tid hudar och 
skinn bereddes, kläder tillverkades och lagades, och 
andra rutinsysslor utfördes. Under islossningsperio
den var åter förflyttningar begränsade. Renens vår-
migration utnyttjades under denna period. När 
vattnen åter var öppna återvände familjerna och de 
lokala banden till sina sommarlokaler." (egen över
sättning efter Smith 1981:260). 

De här beskrivna faktorer som delvis påverkat 
tillvaron har också varit realiteter hos fångstfolk i öst 
där ett liknande flyttningsmönster har kunnat konsta
teras (Eidlitz Kuoljok 1991:43-45). 

Det arkeologiska materialet för Norrlands inland 
under neolitikum tyder på att man flyttat mellan olika 
lokaler under sommar- och vinterperioderna. De 
olika lokalerna ligger inom områden med vissa 
naturgeografiska skillnader som erbjudit olika resur
ser. Naturliga variationer under året har varit av bety
delse för levnadsmönstret. Snömängd, tjäle, islägg-
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ning och islossning men även t ex tillgång och kvali
tet på råvaror som skinn och horn har utgjort ramvill
kor som givit möjligheter men också satt gränser för 
aktiviteter och förflyttningar under olika tider av året. 

På vinterboplatsen finns ett flertal nedgrävda 
anläggningar som bör ha iordningställts innan snöpe
rioden och därför anlände man säkerligen till platsen 
innan marken frös och snön lade sig. Tidpunkten för 
återvändandet till sommarboplatsen har begränsats 
av vårens perioder av islossning och vårflod. Vissa 
indikationer tyder på att man lämnade vinterbostaden 
innan vårfloden kom eftersom några av bostäderna 
ligger så nära stranden att de bör ha påverkats av det 
stigande vattnet. Även benmaterialets sammansätt
ning kan vara en indikation på att man påbörjade för
flyttningen innan vårfloden. De arter som enligt 
etnografisk litteratur vanligen fångas under våren, t 
ex fågel och vissa fiskarter är endast representerade i 
mycket enstaka fall. Även bäver är mycket lätt att 
fånga mellan islossning och vårflod och bäverben är 
mycket fåtaliga jämfört med älgben i hyddgrunderna. 

6.3.3. KUSTFÖRBINDELSER 

Kontakter med kustbefolkningen bör ha förekommit, 
särskilt vad gäller de lokaler som gränsar till områ
den nära kustregionen. Indikationer i materialet som 
tyder på kustkontakter är framför allt flintfynden i 
hyddgrunderna. Även den stora mängd röd skiffer 
som påträffats i Norge kan ses som en indikation på 
kustkontakter mellan de västliga delarna av inlandet 
och kusttrakter i väst. 

De områden som framför allt har en nära anknyt
ning till kusten är Hotingområdet och sannolikt 
också Gäddede i Jämtlands innersta del. Avståndet 
från hyddgrunderna i Hoting och till det inre av en 
djup havsvik vid Nämforsen, var ca 8 mil. Från 
hyddgrunden vid Lesjön var avståndet endast ca 5 
mil. Det territorium som utnyttjades av dels grup
perna vid Hoting-Lesjön och dels den befolkning 
som levde vid kusten under samma tid kan ha tange
rat varandra med följd att kontakter skapades. 

Ett liknande förhållande kan ha förekommit fram
för allt vid Gäddede där avståndet till kustnära trakter 
i väst är ca 10 mil. Avståndet till det yttre kustbandet 
är i båda fallen längre. För Hoting blir avståndet 
ytterligare ca 10 mil och för Gäddede ca 5 mil längre. 

De regionala gruppernas territorium inom "stam
mens" eller befolkningsgruppens område kan inte 
bestämmas med större exakthet trots vinterbyarnas 
till synes regelbundna mönster. Territoriernas gränser 
kan ha varit mycket fasta men troligare är att de varit 
något flytande med ytterområden som endast hade 

marginell betydelse för försörjningen. Markeringar 
som antyder gränser har inte påträffats och det är inte 
heller säkert att sådana har funnits. Gränserna har 
sannolikt bestämts av vattendragens tillrinningsom-
råden och andra utmärkande företeelser i naturen lik
som även överenskommelser med de angränsande 
grupperna inom samma stam. Kustområdets befolk
ning har här inte förts till samma stam som inlands
befolkningen och gränsen kan heller inte bedömas 
efter samma kriterier. 

Byarna vid Hotingsjön, Lesjön och Vängelälven 
gränsar till ett område där en djup havsvik nådde 
ända in till det stora hällristningsområdet vid Näm
forsen. I de boplatsrika områden som finns här med 
mycket fyndrika boplatser som Överveda, Rå-inget 
och Nämforsen kan en studie av de båda gruppernas 
relationer vara fruktbar. Boplatserna är delvis sam
tida, liksom vissa av hällristningarna vid Nämforsen 
(Forsberg 1993:225). Ett förslag till säsongsflytt
ningar hos detta kustsamhälle har presenterats av 
Evert Baudou som anser att boplatsen Rå-inget har 
varit en basboplats för året-runt-boende och både 
Nämforsen och Överveda har varit samlingsboplatser 
(Baudou 1992a:75). 

Lars Forsberg (1992:60) har, med boplatser vid 
en trång havsvik i Anundsjö sn som exempel, visat 
på möjliga sommar- och vinterboplatser för en kust
befolkning. Han påpekar att det finns ett stort glapp 
mellan skogslandet och kusten vad gäller boplatser, 
och han tolkar Nämforsens ristningar som en produkt 
av endast ett samhälle. De bör därför inte ses som ett 
dokument av kommunikation mellan olika samhällen 
(1992:68). Forsbergs slutsats pekar snarast mot 
mycket svaga band mellan kust- och inlandsgrup
perna. 

Uppgifter om hur stora områden inåt land som 
utnyttjades av kustbefolkningar har jag endast funnit 
för Creeindianernas kustbundna grupper. Under vin
terperioden företog de jaktturer som sträckte sig från 
två mil och upp till 7 mil inåt landet. Sommaren till
bringades vid kusten (Preston 1981:167). Jämförelser 
går dock inte att göra utan att även se till vilka natur
förhållanden som råder i området. Avståndet mellan 
det yttre kustbandet och den innersta delen av en 
havsvik kan vara betydande som t ex vid Ångerman-
älvens mynning. Stora arealer med goda jaktmarker 
bör ha funnits nära havsviken och färder längre väs
terut, där även konkurrens om bytet fanns, måste ses 
som mindre lönande. 

De enda säkra indikationer som kan ses i materia
let från hyddgrunderna är att ett visst varubyte har 
skett. Formerna för varubytet kan ha skett via 
enstaka förmedlare som även kan ha förmedlat över
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enskommelser om territoriegränser. Större samlings
boplatser där möten mellan inlands- och kustgrupper 
lämnat spår har ännu inte konstaterats. 

6.4. ÄLGENS BETYDELSE FÖR INLANDS
BEFOLKNINGEN 

6.4.1. ÄLGEN SOM RESURSBAS 

En tolkning av enbart det arkeologiska materialet i 
Norrlands inland leder till den slutsatsen att älgen har 
varit det viktigaste bytet för de förhistoriska jägarna. 
Älgben är tillsammans med ben från bäver de vanli
gast förekommande på boplatserna. Dessutom åter
finner vi spår av fångstanordningar för älg, nämligen 
fångstgropar. Slutligen visas älgavbildningar på 
praktiskt taget alla bildframställningar som förekom
mer från förhistorisk tid i Norrland. Även om de läm
ningar som vi finner inte återger en korrekt bild av 
vad som varit viktiga näringar under förhistorien kan 
vi nog inte förbise att älgen under den här tiden sågs 
som en mycket viktig resurs. 

Älgens betydelse kan t ex belysas av en utförd 
analys av det totala benmaterialet från ett stort antal 
boplatser från Norrlands inland under hela förhisto
rien. Trots att identifierade ben från bäver i antal 
överstiger antalet ben från älg så ger en beräkning av 
köttmängden resultatet att älg har utgjort hela 75% 
av konsumerat kött från däggdjur. Mängden kött är 
26 gånger mer för en älg än för en bäver (Ekman & 
Iregren 1984:38-39). Möjligen skulle siffran bli ännu 
högre om enbart material från stenålderns boplatser 
beräknades. Denna slutsats förutsätter dock att det 
verkligen finns en överensstämmelse mellan ben
mängd och köttmängd 

Älgen var det enda större vilt som fanns att jaga i 
skogslandet under neolitikum och förutom den 
mängd mat som ett enda djur kunde ge, tillhandahöll 
den även många andra nödvändiga råmaterial. I 
Sverige har älgen periodvis varit mycket sällsynt. 
Främst har en sådan period dokumenterats under 
1700-1800-talen, och beskrivningar av fångstfolk 
som regelbundet jagat älg och utnyttjat de råvaror 
den kunde ge saknas därför. Däremot finns många 
exempel i litteraturen på hur viktig älgen varit hos 
jägarstammar i norra Nordamerika. 

Hos vissa nordamerikanska grupper där renen 
inte helt dominerade var älgen den viktigaste källan 
till både mat och råmaterial (Rogers & Smith 
1981:132, Ridington 1981:352). Kläder och skor till
verkades av älgskinn och syddes med senor från älg 
(Rogers & Smith 1981:142, Asch 1981:340) och red

skap för skrapning av skinnen gjordes av skenbenet 
(tibia ) från älgen (Rogers & Leacock 1981:175, Mc 
Kennan 1981:570). Skinnen smordes även med 
hjärna från älg (Rogers & Smith 1981:138) och rå, 
våt älghud skars till remsor som tvinnades samman 
till olika rep eller remmar, sk "babiche" (Smith 
1981:280, Helm 1981:301). Repen användes till 
många ändamål, från hyddstolparnas sammanbind
ning och snaror vid jakt, till de mycket smala tvin
nade råhudremsor som användes till pilbågens sträng 
(Rogers & Smith 1981:132). Över huvud taget har 
bindning varit mycket användbart för alla typer av 
sammanfogning hos indianerna. Älgens skinn kunde 
också användas till båtar (Gillespie 1981:333) och de 
har också hos vissa grupper utgjort en handelsvara 
(Rogers & Leacock 1981:175). 

I sammanställningen över de undersökta hydd-
grunderna framgår att benmaterialet domineras av 
älg (fig 5:20. tabell 5:1-2). Mer än 2000 identifierade 
fragment av älg har konstaterats i de undersökta 
hyddgrunderna och endast ca 200 fragment av bäver, 
vilket är det näst vanligaste bytesdjur som förekom
mer i benmaterialet. 

Vanligast är att älgbenen nästan uteslutande 
består av extremiteterna och enstaka delar från kra
niet. Hyddlämningarna Hoting 101, Gäddede 101 
och Gråtanån 577 avviker dock något i och med att 
benmaterial från hela djurkroppen fanns represente
rade i högre grad. Vid Gråtanån 577 finns ett fångst
gropsystem helt nära boplatsen och här kan man 
förmoda att det har varit lätt att ta med hela djuret till 
boplatsen. Från övriga hyddgrunder kan man inte 
med säkerhet påvisa att så varit fallet. Trots att en hel 
älg är alltför tung att släpa längre sträckor i svår ter
räng och att man därför tvingades slakta djuret vid 
jaktplatsen förefaller det inte troligt att man skulle 
lämna kvar stora delar av djuret. Jägarfolk brukar 
vanligen inte låta någon del av bytet förbli outnyttjat 
(Mc Clellan 1975:214). Det mesta av älgkroppen 
utnyttjades sannolikt även av de neolitiskajägargrup
perna i Norrland. Flera alternativa orsaker kan finnas 
som förklarar skillnaden mellan förekomsten av ben 
från hela djuret i de tre hyddgrunderna, t ex närhet 
mellan fångstplats och boplats eller lättforserad ter
räng runt omkring boplatserna. Den främsta anled
ningen kan dock vara att obrända ben, vilket det till 
stor del rör sig om i dessa tre fall, har bevarats bättre 
på just dessa lokaler än på de övriga. 
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Fig. 6:12. Älgens vandringsmönster mel
lan vinters hemland och sommarperioden 
när de sprider sig över större områden. 
Spång 199la: 19 med anförd litteratur. 

100 km 

6.4.2. ÄLGENS BETEENDE OCH RÖRELSEMÖNSTER 

Tillgången på älg bör ha varit god under förhistorien. 
Förutsättningarna för stora älgstammar var sannolikt 
större då än i våra dagar. Det allt kyligare klimatet 
som efter neolitikum ledde till granens intåg innebar 
nämligen att inslaget av lövträd i skogarna minskade. 
De marker där granen numera växer beskogades 
huvudsakligen förr av lövträd som var föda för älgen. 
Förutom björk och tall livnär sig älgen på rönn, asp 
och sälg. Gran ingår inte i dieten varför en stor del av 
skogsmarkerna numera är mindre givande skafferier 
för älgen (Ekman & Iregren 1984:25-26). 

Studier gjorda av älgens vandringar i mellersta 
Norrland har visat att den rör sig i ett regelbundet 
mönster mellan sommar- och vinterlandet. Vandring
arnas längd varierar mellan 15 och 56 km beroende 
av vattendragens längd, alltså inom ett relativt 
begränsat område jämfört med fjällrenens vandringar 
på upp till 300 km (Spångl991b:17 med anförd litte
ratur). 

Under höst och vinterperioden återfinns älgarna i 
ett område där t ex ett älvsammanflöde samlar in de 
djur som vistats högre upp under sommaren. De hål
ler sig relativt stilla under vinterhalvåret och är där
för lätta att lokalisera. I maj påbörjar de sina långa 
ensamvandringar uppströms till sommarlandet. Kalv-
ningen börjar även vid samma tid vilket gör att det är 
olämpligt att jaga om man vill försäkra sig om en god 
återväxt. Under sommaren sprider de ut sig i ett sol
fjädersmönster som gör det svårt att förutsäga var de 
finns (fig 6:12). Liknande stabila vandringsmönster 

som också konstaterats från Finland, Ryssland och 
Alaska (Spång 1991b: 17 m anf litt.) kan förmodas ha 
förekommit även under förhistorien. 

Vinterperioden uppges i de flesta fall vara den 
bästa jaktperioden. Älgen håller sig mer stilla i min
dre flockar och kan lättare lokaliseras och jagas i sitt 
vinterhemland. Både köttmängd och kvalitet på 
skinn och horn är bättre under vintern (Holm 
1991:97) och årstiden erbjuder också de bästa trans
portmöjligheterna i och med att man med slädar 
kunde frakta bytet till boplatsen. 

I de fåtal fall där årstidsindikerande ben- och 
horn påträffats, har samtliga konstaterats vara fällda 
under vinterhalvåret. En viss anpassning till älgens 
beteende kan ha varit nödvändig för att få största 
möjliga utbyte. Det är inte osannolikt att de lokaler 
där hyddgrunderna påträffats också har varit vinter
hemland för en mindre älgflock. Ett sådant förhål
lande kan ses som sammanhållande komponenter i 
en komplex relation mellan människa och bytesdjur: 

The annual migration of moose can also be used as a 
model for hunter and gatherer house hold migration pat
terns. The nee d for a local centre (e.g. a winter dwelling 
for a local band) for a couple of households is general 
among boreal forest hunter-gatherers, as well as the 
importance of rivers as means of orien tation. One impor
tant consequen ce of similar migration patterns between 
households and an imals is that animals bec ome linked to 
individual households, reinforcing the unity of land, ani
mals and households. (Spång 1991b: 17) 
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Fig. 6:13. Fördelning av de ca 30..000 fångstgropar som 
registrerats. Koncentrationen av älggropar i skogslandet i 
Norrlands inland är tydlig. Avsaknaden av fångstgropar i 
delar av övre Norrland är dock inte rättvisande då stora 
områden ännu ej inventerats. Efter Kjellström & Selinge 
1994:60. 

6.4.3. FÅNGSTGROPAR OCH HÄLLKONST 

Till bilden över den förhistoriska period jag behand
lar hör en hel del av det stora antal fångstgropar som 
finns i området och likaså de hällbilder med älgmotiv 
som sannolikt är samtida. Båda visar att älgen som 
byte varit av stor betydelse för inlandets befolkning. 

6.4.3.1. Fångstgropar 

Trots att det övervägande antalet fångstgropar som 
daterats hör till senare perioder, främst järnåldern, 
kan man ändå se en viss samstämmighet vid en jäm
förelse mellan deras utbredning och koncentrationer 
av hyddgrunder. Tydligast märks detta i Västerbotten 
där koncentrationer av fångstgropar och hyddgrunder 
ofta sammanfaller. Det gäller t ex vid Laisälven där 
länets längsta fångstgropssystem registrerats, sam
bandet är även tydligt i Vilhelmina och Åsele sn:ar. I 
Jämtland och Västernorrland är mängden fångstgro
par så stor att en korrelation inte framträder lika tyd
ligt (Lundberg 1986:91). Fångstgropar nyttjades 
också under perioden 4500-2000 f Kr vilket ett flertal 
dateringar visat (Spång 1985:112-113, Forsberg 
1989b:60-61, Spång 1991b:24) men främst visar 
fångstgroparnas utbredning vilka områden som varit 
viltrika något som kan ha styrt boplatsernas placering 
(Spång 199lb:20-25, Anderson :12). 

Totalt har närmre 30 000 fångstgropar registrerats 
i landet och de ligger alla i de norra delarna av 
Sverige. De största koncentrationerna återfinns i 
Ångermanland, Jämtland och Västerbotten (Kjell
ström & Selinge 1994:60). Groparnas konstruktion 
och form är mycket homogen och består alltid av en 
grävd oval grop i morän eller sand/grusmark. Spår av 
träkonstruktioner i gropens botten har påträffats i 
några fall vilket visar att man förmodligen har klätt 
gropen med trä för att hindra igenrasning. I de flesta 
gropar förekommer också kol i gropens botten vilket 
gör att ett stort antal har kunnat dateras. Kol tagna 
under vallen, vilket också förekommer, bedöms van
ligen inte som lika tillförlitliga då kolet kan härröra 
från mycket skiftande perioder innan fångstgropen 
uppfördes. 

En undersökning av fångstgroparnas placering i 
landskapet inom Åsele Lappmark visar att 65% av 
fångstgropssystemen lagts längs med älvsträckor 
eller sjöstränder, 24% utgör system som stänger av 
en passage mellan ett berg och en sjö och resterande 
11% representeras av system lagda mellan två sjöar 
eller mellan berg (Spång 1991b: 1-29). Systemen har 
haft som syfte att stänga av en passage ner till vattnet 
dit älgarna söker sig. I enstaka fall är groparna 
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Fig. 6:14. Sammanställning av 14C- dateringar från fångstgropar i Västerbotten och Jämtland. Spång 1985:116-117. 

grävda på smala åsryggar som sannolikt varit effek
tiva även utan en stängsling mellan groparna. Övriga 
system har troligen haft någon form av stängsel som 
styrt älgen mot groparna. 

Fångstgroparnas form uppvisar inga större varia
tioner. Däremot har en skillnad kunnat påvisas mel
lan groparnas djup vilket kan representera jakt på 
olika villebråd, dvs älg och ren (Spång 1991b: 14). 
Enligt skrivna källor från 1700-talet anges ett lämp
ligt djup för älggropar vara mellan 1,8 och 2,4 meter 
(Hvarfner 1966:57). Etnografiska exempel på jakt i 
grop finns dokumenterade för både älg och ren och 
fångstgropssystemen ligger också i många fall utefter 
renflyttningslederna (Spång 1991b: 1-29). Merparten 
av groparna är dock sannolikt avsedda för älg. 

Endast en mindre del av fångstgroparna har date
ringar från mesolitikum och neolitikum och möjligt 
är att de utgjorde en liten del av de jaktmetoder som 

man använde sig av för att fånga älg. Många andra 
metoder som använts vid älgjakt finns beskrivna från 
norra Skandinavien, Sibirien och naturligtvis från 
Nordamerika där fångstgropar över huvud taget inte 
förekommer. 

Fångstgroparnas utbredning i Sverige speglar 
också älgens utbredning under förhistorien och delar 
av historisk tid. Den största koncentrationen av 
fångstgropar ligger i ett stort område på skogsmarke
rna i mellersta Norrlands inland och sammanfaller 
geografiskt med hyddgrundernas utbredning. 

Även älgstammens utbredning sammanfaller 
mycket väl med samma område. Högst älgtäthet 
finns numera i ett område som omfattar Ljusnan, 
Ljungan, Indalsälven och Ångermanälvens källområ-
den. I Västerbotten är älgstammen något mindre 
p.g.a att stora områden av länet består av skoglösa 
marker. Ytterligare norrut är älgbeståndet ännu lägre 
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Fig. 6:15. Kartbild över förhistoriska bildframställningar i 
Norrland. Backe, Forsberg, Ramqvist 1985:314. 

marker. Ytterligare norrut är älgbeståndet ännu lägre 
(Ekman & Iregren 1984:25) och även antalet fångst
gropar är jämförelse vist lågt i Norrbotten. 

Dagens älgbestånd och fångstgropsförekomster 
sammanfaller mycket väl inom ett stort område i 
mellersta Norrlands inland. Inom detta område före
kommer hyddgrunderna som under en 2000-årig 
period har legat på samma plats. 

I hyddgrunderna domineras benmaterialet av älg
ben i mycket högre omfattning än i boplatsmaterialet 
totalt i Norrland. Det är därför inte någon överdrift 
att påstå att älgen har haft större betydelse för denna 
befolkning i mellersta Norrlands inland än i övriga 
delar av landet. Det är också mycket möjligt att det är 
tack vare älgen som de neoliti ska j ägargrupperna har 
kunnat stanna på samma platser under så lång tid 
utan att förändra bosättningsmönster och ekonomi i 
någon större omfattning. 

6.4.3.2. Hällkonst 

Älgens betydelse för mellersta Norrlands inland kan 
även belysas av de bilder som framställdes i området 
under denna tid. Hällmålningarna och ristningarna 
som förekommer i Norrland domineras av älgfigurer. 
De registrerade lokalerna i inlandet ligger också 

inom hyddgrundernas utbredningsområde. Det 
största ristningsområdet finns dock i kustområdet, 
vid Nämforsen. 

Ny forskning har bidragit till ökad kunskap om 
den norrländska hällkonstens dateringar. De bilder 
som återfinns i inlandet kan av dessa resultat med 
stor sannolikhet sägas höra samman med den tidspe
riod som behandlas här (Forsberg 1993:229-231). 
Dateringarna grundar sig på de säkra dateringsbaser 
som står till buds genom landhöjningskurvor och 
ristningar på föremål från daterade boplatser. Rela
tiva dateringar har dessutom kunnat göras efter över
skärningar på ristningarna. Slutligen har en 
korrespondensanalys utförts över hällbildernas attri
but. Tolkningen av analysen, tillsammans med de 
övriga dateringsmetoderna, har av Forsberg presente
rats i en dateringsserie för de olika figurtyperna och 
hällkonstlokalerna. 

Syftet med den norrländska hällkonsten har även 
debatterats flitigt under senare år (Tilley 1991, Bau-
dou 1992a, Forsberg 1992, Ramqvist 1992, Lindqvist 
1994). Vanligen ses ristningslokalerna, ofta med 
Nämforsen som exempel, som samlingsplatser för 
religiöst och socialt bruk (Baudou 1992a: 80). Med 
samma utgångspunkt behandlar Forsberg (1992:55-
70) ristningslokalerna vid Nämforsen och Norrfors 
som han analyserar utifrån en grov indelning av fyra 
olika upphovssituationer, dvs varför ristningarna 
eller målningarna tillkommit. Har bilderna ett jakt-
magiskt syfte, ett beskrivande, ett schamanistiskt 
eller ett klanrituellt syfte? Dessa olika varianter av 
bildernas mening kombineras med modeller av de 
förhistoriska samhällen som kan ha funnits i områ
det. Forsbergs slutsatser, som bör ses mer som disku
terande än som slutgiltiga, tyder på att bilderna har 
en jaktmagisk innebörd som har fungerat inom ett 
enda samhälle och inte som kommunikation mellan 
olika samhällen. 

Ramqvists analys av hällkonstplatserna som sam
lingsplatser innehåller ytterligare en aspekt. Han 
anser att om ristandet varit en naturlig del i jaktfol
kens tillvaro så borde sådana ha funnits i långt större 
omfattning. Ristandet bör istället ses som en extraor
dinär handling, som är nödvändig när något i syste
met förändras eller upplevs som en försämring 
(Ramqvist 1992:50). En sådan situation skulle för 
inlandsbefolkningen kunna röra sig om tillfälliga 
reduceringar av älgstammen vilket naturligtvis skulle 
ha varit mycket kännbart. 

Tilley s (1991) tolkning av de olika figurerna som 
olika klaners symboler är intressant men som sådana 
saknas belägg i andra ristningsområden än Nämfor
sen. Älgen som symbol för en av klanerna är repre
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senterad på de flesta platser medan de övriga, fisk 
och fågel, saknas. Enligt Tilley fanns även en tidig 
fas med enbart inlandsjägare. Den skulle i så fall 
kunna motsvaras av den neolitiska inlandsbefolkning 
som bodde i hyddgrunderna (skärvstensvallarna). 

Syftet var också, enligt Tilley, att målningarna 
och ristningarna inte skulle förstås av alla. Det finns 
möjligen dolda budskap i bilderna men mer sannolikt 
anser jag det vara, som Lindqvist menar, att det själv
klara är underförstått i dessa förenklade bilder men 
lätt att förstå för det jägarfolk som skapade dem 
(1994:128-129). Jaktscener från bl a Alta och Öst
karelen är mycket detaljerade och förefaller inte vara 
svåra att förestå. 

Även om syftet med hällbildernas skapande inte 
kan klarläggas ännu kan de ändå ge oss information 
om det förhistoriska samhället. Av d et stora antalet 
älgframställningar som finns i taigaområdet är nästan 
samtliga hornlösa (Ramqvist 1992:44) vilket tyder på 
att det sannolikt är vinterälgar som avbildats. Älgen 
skulle i så fall ha varit en vinterresurs av utomordent
lig betydelse eftersom den helt dominerar motiven. 
Bäver förekommer aldrig på dessa bilder. Förutom 
älg är människan den vanligaste avbildningen av 
levande varelser vilket kan ses som en ännu ett 
uttryck för en stark bindning mellan människa och 
bytesdjur och då framför allt älgen. 

Även på de många nya hällmålningslokaler som 
påträffats i Finland sedan 60-talets mitt, har älgen 
och därefter människan dominerat motiven (Edgren 
1993:86). 

Kanske kan bilderna också säga oss en del om det 
sociala livet. I en nyligen utkommen magisterav
handling (Wennstedt Edvinger 1993) har resultatet 
av en analys visat att mycket få bilder antyder någon 
könsbestämning av älgarna. Framställningarna är i de 
flesta fall könsneutrala. Detsamma gäller för männis
kofigurer vilket enligt författaren kan tyda på att 
samhället inom vilket de skapats såg man och kvinna 
som likvärdiga. 

Vare sig figurerna framställdes i ett jaktmagiskt 
syfte eller möjligen ett schamanistiskt syfte har de 
dock utvalt älgen som det viktigaste motivet. 
Älgarna är hornlösa vilket kan betyda att det är vin
terälgar som avbildats. Det skulle i så fall innebära 
att jakten var allra viktigast efter att djuren fällt sina 
horn och i så fall skulle höst och tidig vinter inte ha 
utnyttjats för älgjakt. Hornmaterialet har då heller 
inte varit av större betydelse. Det kan å andra sidan 
röra sig om enbart älgkor, trots att mycket få könsin-
dikerande tecken på älgarna finns med. Om älgarna 
var betydelsefulla för befolkningen var naturligtvis 
återväxten inom älgstammen också mycket viktig. 

Ristningarna och hällmålningarna framställdes 
under barmarksperioden och hör inte till vinterperio
dens aktiviteter. De ligger inte i något fall i hydd-
grundernas närområde eller vid de platser som är 
troliga sommarboplatser. Jag vill därför inte koppla 
samman dessa olika fornlämningstyper utan ytterli
gare analyser. 

Min avsikt med att nämna hällbilderna har främst 
varit att betona älgens betydelse. De olika tolknings
möjligheter som finns är allför omfattande för att 
bilda sig en uppfattning om alla detaljer. Lindqvist 
redogör mycket ingående för alla tolkningsmöjlighe
ter och alla tidigare forskares åsikter (1994). Han 
påpekar också att de flesta djur som avbildas är de 
största arterna av de olika slagen, dvs storviltet, de 
största fåglarna och de största fiskarna men enbart av 
de djur som fångades. Sälar har dock inte avbildats 
trots att de är lika stora som t ex tumlare och delfin 
(1994: 127). 

Älgen har även varit ett populärt motiv för sni
dade träfigurer och skulpterade stenklubbor och yxor 
vilket märks av ett flertal finska fynd (Edgren 
1993:80-83) men även i många fynd från Ryssland 
(Levin & Potapov 1956:33, Burov 1985:391-401). I 
norra Sverige är älgen det vanligaste skulpterade djur 
som förekommer på djurhuvuddolkarna av skiffer. 

6.4.4. SAMMANFATTNING 

Älgens betydelse som en mycket värdefull resurs i 
Norrlands inland torde inte råda något tvivel om. 
Älgjakten har än i dag stor prioritet trots att vår över
levnad inte på något sätt är avhängigt hur många djur 
som fälls. 

Älgen var det enda större vilt som jagades i Norr
lands inland under neolitikum, vilket framför allt 
benmaterialet vittnar om. Fångstgroparnas utbred
ning visar ungefär samma utbredning som dagens 
älgstammar och inom samma område återfinns också 
de hyddgrunder som behandlas här. Förutom de spår 
som tyder på ett ekonomiskt utnyttjande av älgen, 
dvs benmaterial och fångstanläggningar, finns spår i 
form av ristade eller målade avbildningar av älgar 
som vittnar om älgens status framför andra djur i 
många avseenden. 

Troligt är att också boplatsernas lägen till viss del 
har anpassats till älgarnas tillhåll under olika årstider. 
Älgjakten har sannolikt varit mer intensiv under 
höst- och vinterperioden vilket även ristningarna 
antyder. Vinterbyarna ligger också i nära anslutning 
till de stora fångstgropsystem som påträffats i områ
den där man fortfarande har de bästa jaktmarkerna 
under höstjakten. 
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Fig. 6:16. Skrapor från hyddgrunden vid Tjikkiträsk, Raä 17. Majoriteten av skraporna är små ändskrapor med konvex 
egg Foto N. Lagergren ATA. 

Under vinterhalvåret vistas mindre älgstammar 
samlade på begränsade områden främst vid vatten
dragens sammanflöden. Förutom att kött, skinn och 
horn har bäst kvalitet under vintern är de också lätt-
tare att lokalisera och därmed att fånga. 

Beroendet av en stabil älgstam som kunnat säkra 
överlevnaden under en stor del av året kan därför ses 
som en viktig länk mellan människa och djur. Där
med har den också utgjort en viktig komponent i det 
bosättningsmönster som utbildades under senmesoli-
tikum och som fortsatte genom hela neolitikum. 

6.5. HANTVERK OCH ARBETSFÖRDEL
NING 

Spåren efter de aktiviteter och sysslor som förekom
mit i hyddgrunderna utgörs framför allt av fynden. 
Jag skall här endast behandla den fyndkategori som 
utgör den största fyndgruppen bland redskapen, näm
ligen skraporna. Utgångspunkten har varit att se om 
skraporna kan belysa frågor som rör hantverk och 
arbetsfördelning mellan könen. 

6.5.1. SKRAPORNA I DET NORRLÄNDSKA FYNDMATE
RIALET 

Den klart största kategorin redskap som hittas på de 
norrländska boplatserna är skrapor. I hyddgrunderna 
uppgår de i vissa fall till mer än 90% av alla redskap 
och inte i något fall under 60%. I jämförelse med 
sydskandinaviska mesolitiska boplatser har hydd
grunderna en ovanligt hög andel skrapor. 

Från att skrapan självklart har ansetts vara ett red
skap för skinnskrapning har under senare år allt 
vidare definitioner givits detta redskap. Anledningen 
är de under 70-talet utförda slitspårsanalyser som 
gjorts främst på kvartsskrapor. Resultaten har varit 
skiftande men framför allt har man konstaterat att 
skrapornas slitspår tyder på att de använts även på 
andra material än skinn. 

Skraporna som påträffas i hyddgrunderna och på 
övriga neolitiska boplatser i Norrland är runda eller 
ovala men kan ibland ha en näst intill rektangulär 
form. De är i medeltal 3-4 cm långa och 2-3 cm 
breda och de flesta har konvex egg men även raka 
och konkava eggar förekommer. Andelen kvarts och 
kvartsit varierar mellan hyddgrunderna och är sanno-



155 

likt avhängigt materialtillgången i området och kan
ske till viss del tradition. Man kan även i 
hyddgrundernas vallar se en viss förskjutning från 
kvartsanvändning till ökad kvartsitanvändning 
(Spång 1986:68). 

Skrapornas funktion 
Stenskrapornas användning vid skinnskrapning finns 
exemplifierat i litteraturen (McClellan 1975:254, 
Håland 1978, Tobey 1981:419 m fl). Beskrivningar 
av annan användning för skrapor finns från Austra
lien (Broadbent 1979:58, 91), men jag har inte funnit 
sådana exempel i den etnografiska litteratur från 
Kanada och Sibirien som jag har studerat. 

Skrapor med konvex egg lämpar sig bäst vid 
arbete med skinnskrapning vilket framgår av 
Hålands artikel om skinnskrapor (1978:86). Skrapor
na i hennes exempel har använts av en skinnberedare 
i Etiopien år 1976. En avbildad förbrukad skrapa 
visar att utseende och storlek är mycket lika de vi fin
ner på stenåldersboplatserna. 

Skrapor nämns inte i samband med träarbeten, 
istället anges stenyxor (adzes), stenknivar och kop
parknivar samt knivar av bävertänder. Indianerna 
föreslog också själva att bävertänder var det lämpli
gaste verktyget för träbearbetning innan metallen 
introducerades (McClellan 1975:254, 290, Snow 
1981:613, Denniston 1981:437, Tobey 1981:424 m 
fl). 

Slitspårsanaly ser 
De senaste 20 årens forskning om skrapor har bl a 
handlat om slitspårsstudier, dvs analyser av skrapans 
egg genom mikroskop för att därigenom kunna se 
vad den använts till. Av slitspåren som konstaterats 
på skraporna har man dragit slutsatsen att de, för
utom till skinn, även har använts för bearbetning av 
trä, horn, ben och möjligen vegetabilier (Broadbent 
& Knutsson 1975:113-128, Knutsson 1978, 1988am 
fl). 

Metoderna som använts innefattar studier i låg
förstoring med mindre än 100 gångers uppförstoring 
och högförstoring med ljusmikroskop som förstorar 
upp till 400 gånger. Även svepelektronmikroskop 
(SEM) har använts vilket förstorar bilden upp till 
flera tusen gånger (Broadbent 1979:81, Willemark 
1992:2). 

Åsikterna om dessa olika metoders kvaliteter är 
delade och de olika författarna understryker natur
ligtvis fördelarna med den metod de själva har 
använt. Alla är dock eniga om att de bruksskador 
som kan urskiljas egentligen är olika grader av frak-
turering av eggen, dvs, sönderdelning av stenmateri

alet, vilket i sig inte kan härledas till skrapans 
användning på specifika material som t ex trä, horn 
eller skinn (Willemark 1992:3). Frakturerna visar 
bara om redskapet använts på hårt eller mjukt under
lag. Experiment med ny till verkade skrapor på olika 
material används därför som jämförelsematerial i 
försöken att fastställa vilken typ av bearbetning som 
bruksskadorna på de förhistoriska skraporna orsakats 
av. I de undersökningar som gjordes under 70-talet 
analyserades enbart kvartsskrapor men under senare 
år har även kvartsitskrapor undersökts. 

Tillämpningar på arkeologiskt material har gjorts 
på ett 20-tal norrländska boplatser (Broadbent 1979, 
Knutsson 1988b, Sandén 1987, Andersson 1989, 
Willemark 1992). 

Undersökningen av 5 boplatser i Lundfors vid 
Skellefteälvens mynning, omfattade ett stort kvarts
material från neolitikum. Baserat på studier av 23 
experimentskrapor studerades ca 450 stenredskap 
med lågförstoringsmikroskop. 75% befanns ha varit 
redskap för bearbetning av hårda material som trä, 
horn och ben (Broadbent 1979). 

I en analys av skrapor vid Luleälven ingick mate
rial från 2 lokaler i förfjällsområdet och 2 i skogslan
det, alla daterade till bronsålder. Kvartsitmaterial var 
vanligast på alla boplatserna. Analysen gav som 
resultat att de 2 boplatser som låg i förfjällsområdet 
hade 85% skrapor med spår av bearbetning på mjuka 
material och de 2 lokaler som låg i skogslandet hade 
ca 90% skrapor där hårda material bearbetats. I mate
rialet tillhörde dock en majoritet av skraporna på 
förfjällsboplatserna en grupp där inga eller endast 
obetydliga slitspår kunde ses. De tolkades som 
använda på mjuka material eller möjligen oanvända 
(Broadbent 1985:289-290). Även i denna undersök
ning användes lågförstoring som metod. 

Berit Andersson (1989) har i en uppsats redogjort 
för utförda bruksskadeanalyser i lågförstoring på 182 
skrapor av kvartsit, brecciekvarts och enstaka 
kvartsskrapor från 6 bronsåldersboplatser vid Umeäl-
ven. Lokalerna bestod av basboplatser, transitboplat-
ser och aktivitetsboplatser i skogslandet och i 
förfjällen. Experiment utfördes också med nytillver-
kade kvartsitskrapor som skrapades på horn, ben, 
skiffer, trä och näver. På samtliga 6 boplatser domi
nerade antalet skrapor som hade använts på hårt 
material. Andelen som skrapats på mjuka material 
som skinn och näver var endast mellan 9 och 24 % på 
boplatserna. Skrapornas antal på de olika lokalerna 
varierade mellan 3 st och 101 st vilket ibland gör att 
procentsatserna är svåra att jämföra. 

Ett liknande resultat där också lågförstoring 
användes erhölls vid en undersökning av skrapor från 
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en neolitisk boplats vid Vuollerim i Norrbotten. På 
skraporna, som alla var av kvarts, utgjorde skador 
från bearbetning av mjuka material endast 7% (San
den 1987). En senare analys med samma material 
men med högförstoringsmikroskop gav det motsatta 
resultatet att flest skrapor hade använts till bearbet
ning av mjuka material (muntligen Stefan Fleig 
1996). 

I ett senare arbete (Willemark 1992) redovisas 
experimentella tester som utförts på nytillverkade 
kvartsitskrapor och de resultat som jämförelsen med 
ett arkeologiskt material sedan gav. Slitspåren stude
rades i mikroskop med hög förstoring. Jämförande 
arkeologiskt material var tre bronsåldersboplatser 
från mellersta Norrland, en förfjällsboplats, en 
skogslandsboplats och en kustboplats. Resultatet 
visade att de allra flesta skraporna utnyttjats till 
skinnskrapning. För skogs- och förfjällsboplatserna 
hade samtliga skrapor tydliga slitspår från skinn
skrapning. 52 originalskrapor undersöktes och av 
dessa var 32 skinnskrapor för rå- och torrhud och 
fyra var skrapor använda på trä. De senare var alla av 
kvarts och tillhörande kustboplatsen. Övriga skrapor 
på boplatserna var osäkra vad gäller användning. 

Med utgångspunkt från de hittills gjorda under
sökningarna på norrländskt material visar resultatet 
att endera kategorin skrapor, dvs "mjuka" eller 
"hårda" förefaller dominera på boplatserna. Det bör 
tyda på att boplatserna ofta uppvisar mycket speciali
serade aktiviteter. Dominerande aktiviteter kan t ex 
bero på att det rör sig om säsongsbosättningar. 

I de fall där flera olika boplatser undersökts 
skulle skillnader mellan aktiviteter och säsongsbo
sättningar kunna ses. I Broadbents undersökning av 4 
boplatser vid Luleälven kan man se en markant skill
nad mellan de boplatser som låg i förfjällsområdet 
och de som tillhörde skogslandet. 

Anderssons undersökning av 6 boplatser från 
skilda områden visade dock inte så stora variationer. 
Andelen skrapor för hårda material var högre än för 
mjuka material på alla boplatser. 

I Willemarks undersökningar av 3 boplatsmate
rial var övervägande andelen av skraporna använda 
på mjuka material. De enda skrapor som bedömdes 
vara använda på hårt material kom från kustboplat
sen. Tydligast syns skillnaden mellan aktiviteter på 
boplatserna i Luleälvsmaterialet där helt olika aktivi
teter förekommit på boplatserna i förfjällen och de i 
skogslandet. 

De olika metoderna, lågförstoring eller högför
storing, är naturligtvis svåra att ta ställning till vad 
gäller tillförlitlighet och brister kontra fördelar när 
man inte själv har utfört liknande studier. Resultaten 

förefaller dock bli olika med de olika metoderna där 
lågförstoring tenderar att uppvisa fler "hårda" skra
por och högförstoring ofta visar fler "mjukskrapor". 
En mycket värdefull undersökning skulle därför vara 
att i en och samma undersökning studera ett material 
med både hög- och lågförstoringsmikroskop för att 
utröna varför resultaten blir olika som exemplet i 
Vuollerim visar. 

Olika aktiviteter kan möjligen också avspeglas i 
olika typer av redskap, t ex olika skrapformer eller 
andra retuscherade verktyg. I materialet från Lund
fors tar Broadbent upp alla de olika typer av föremål 
som förekommer. Han har i sin redovisning kategori-
serat föremålen i 4 stora grupper inom vilka t ex 
gruppen "små skrapor" har 13 undergrupper, dvs 
olika typer av små skrapor (1979:77-78). I detta 
material utgör inte skraporna lika hög procent av det 
totala reskapsinnehavet men skrapor av olika typer 
och främst de med konvex egg är ändå den största 
kategorin. 

En mycket hög procent av skrapmaterialet i 
hyddgrunderna är också skrapor med konvex egg. I 
Hålands artikel med exempel på sentida etiopiska 
skinnskrapor av sten anges konvexa skrapor vara det 
lämpligaste redskapet för skinnskrapning. Även i 
beskrivningen av skinnberedning i NV Kanada där 
stenskrapor användes hade de små "handskraporna" 
en konvex egg. Hos Tagish och inlands-Tlingit var 
de små handskraporna de enda som användes av tidi
gare generationer "this was the 'old way' ", dvs innan 
man började spänna fast skinnen i träramar (Mc Clel-
lan 1975:256,260). När skinnen spändes fast i träram 
användes en större stenskrapa med lätt konvex egg 
som sattes fast i ett långt skaft för att öka kraften i 
skrapningen (1975:255-260). 

I hyddgrunden Raä 554 vid Gråtanån, Vilhelmina 
hade 88% av skraporna konvex egg, dvs 140 av totalt 
160 st (Spång 1976). Även i den intilliggande hydd
grunden, Raä 577, anges den dominerande andelen 
vara skrapor med konvex egg (Rydström 1980). 

Skinnskrapor av sten finns nämnda i många etno
grafiska beskrivningar och experiment med skinn
skrapning har även utförts. Experiment som syftar 
till att tillverka föremål av trä, horn eller ben med de 
reskapstyper som vi finner på boplatserna har ännu 
inte utförts inom forskningen i Norrland. Ryska fors
kare har gjort sådana experiment och i en kort artikel 
som redogör för tillverkning av en träfigur med hjälp 
av stenredskap, anges att "de mest lämpliga redska
pen för träbearbetning verkar vara yxan, 'stämjärnet' 
och skrapan. Alla dessa redskap hade en oretusche
rad, naturligt skarp egg." (Filippov 1992:9). 
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I en annan artikel redogörs för experiment där 
träredskap tillverkades med flintredskap efter de trä
fynd och stenredskapsfynd som påträffats i Catal 
Huyuk. Experimenten visade att träföremålen tillver
kats med huggverktyg som flintknivar, sågar, tvär
yxor och stämjärn. Det avslutande arbetet utfördes 
med skrapor, knivar och sticklar (Korobkova 
1992:41). Skraporna förefaller i dessa experiment 
främst ha varit användbara i det slutliga putsningsar-
betet. Andra verktyg för träarbeten är huvudsakligen 
skärande eller täljande, dvs mycket vassa redskap. 

6.5.2. TRÄ OCH SKINN I B OREALA OMRÅDEN 

Skinnens betydelse i kalla områden 
Skinnprodukter har sannolikt varit mycket betydelse
fulla i boreala områden. Trots ett varmare klimat 
under delar av förhistorien så har kalla vintrar varit 
ett faktum. Behovet av kläder har därför varit stort 
och skinnberedning bör följaktligen ha varit ett hant
verk som sysselsatt befolkningen i större omfattning 
i boreala områden än i områden med hög medeltem
peratur. 

Älghuden kan med fördel användas för tillverk
ning av kläder (Asch 1981:340) och kan göras mju
kare än t ex renskinn (McClellan 1975:263). Den har 
även en mängd andra användningsområden. Älghu
den ger t ex mycket starka rep som kan användas bl a 
i hyddans konstruktion. Bindning är ett mycket van
ligt hopfogningssätt bland indianstammarna i Norda
merika. 

Skillnaden mellan områden i norr och områden i 
söder är bl a ett kyligare klimat vilket innebär ett 
större behov av att skydda sig mot köld och vind. 
Detta har varit en nödvändighet och därmed bör 
skinnberedning och sömnad ha varit en mycket vik
tig del av alla sysslor som utfördes. 

Bevarade förhistoriska träföremål 
Till skillnad från skinn, har trä i vissa fall bevarats till 
eftervärlden. Inga bevarade träföremål har dock hit
tats i hyddgrunderna förutom de förkolnade rester av 
rottrådar, träbitar och näver som jag tolkat som spår 
av en korg. Från andra områden i världen, bl a många 
boplatser i Schweiz vet vi att träföremål var mycket 
vanliga. 

Ett mindre antal träföremål, främst skidor, har 
hittats bevarade från de förhistoriska perioderna i 
Norrland men inga av dessa har framkommit i sam
band med boplatsundersökningar. De har påträffats i 
myrmarker och mossar i samband med dikesgräv
ningar under första hälften av seklet. Det mest kända 
av träföremålen i Norrland är Kalvträskskidan som 

med 14C daterats till 3200 f Kr (cal) (St 8411). Fyn
det består av två skidor, drygt 2 m långa och tillver
kade av tall. Även en skovelförsedd stav ingår i 
fyndet som påträffades 1924 i en myr i Kalvträsk, 
Västerbotten. Platsen ligger ca 30 resp 50 km väst 
om hyddgrunderna vid Siksele och Lycksele. Av de 
hittills tillvaratagna 189 skidfynden i Norden är 85 
funna i Sverige och lika många i Finland. Ett 90-tal 
har under senare år 14C-daterats. Förutom 3 skidor 
som daterats till bronsåldern hör övriga daterade ski
dor i Sverige till perioden efter Kr f (Norberg & 
Åström 1984:84). 

Även slädmedar har påträffats i Norrland. Från 
Fors sn i Jämtland kommer ett 120 cm långt och 12 
cm brett föremål med rundad undersida. Översidan 
hade dubbla längsgående ryggar genombrutna av 11 
par hål. Fyndet har daterats till 3350 f Kr (cal) 
(4570±145 BP, St 8672) och tolkats som en enmedad 
sk släpa där lasten varit inlagd i en djurhud och fast-
snörd med remmar (Berg 1984:95-98). Ytterligare tre 
fynd av medar av liknande slag finns från norra 
Sverige, två från Hälsingland och ett fragment av en 
slädmed från Grundsunda i Ångermanland (Berg 
1984) 
Från Finland finns ett 20-tal fynd av enmedade slä
dar, den äldsta, den sk Heinolameden, har daterats till 
7930 f Kr (cal) (8840±90 BP, Su-1710). Slädmeden 
var tillverkad av tall och hade en rundad, obearbetad 
undersida där endast barken var avskalad men med 
en ovansida med tydliga mejselspår (Edgren 
1993:27). Ytterligare fyra stycken tillhör perioden 
4200-3000 f Kr. De tvåmedade slädarna från Finland 
dateras till bronsålder (1993:67-68). 

En 40 cm stor älghuvudskulptur av trä från Leh-
tojärvi i Rovaniemi, Finland har daterats till 5900 f 
Kr (cal) (7740±170 BP Hel-168) (Edgren 1993:34) 
och en av tolkningarna är att den har varit stävpryd
nad till en båt. Rester av båtar är annars sällsynta 
men det har föreslagits att slädmedarna kan ha feltol
kats och att de istället är rester efter båtar (Marnell 
1996:35). En intressant möjlighet är det också att de 
kan tänkas ha fungerat som kombinerade båtar och 
slädar. Från Helsingfors, Finland har ett över 4 meter 
långt träfragment tolkats som del av en båt daterad 
till sen stenålder. Från Finland kommer också tre 
paddlar daterade till stenålder (Edgren 1993:65). 

På mossboplatser i Vychegdabäckenet väst om 
Uralbergen har stora mängder organiskt material 
bevarats, bl a fragmentariska slädmedar och skidor, 
olika typer av bågar, spjutskaft och en åra samt en 
björknäverbehållare. Även fiskeredskap tillvaratogs, 
t ex ett nät av starrgräsfibrer och ett tallbarksflöte. Ett 
av de intressantaste fynden var en skidspets med ett 



158 

snidat älghuvud på skidans framdel och under det 
uppböjda brättet. Från den äldsta av boplatserna, Vis 
I, har dateringar av träföremålen givit en ålder av 
7360-5830 f Kr (cal) (Burov 1985:391-401). 

6.5.3. ARBETSFÖRDELNING HOS JÄGAR-SAMLAR-
GRUPPER 

Den traditionella bilden som förmedlas av jägarsam-
hällens arbetsfördelning brukar vara den att männen 
jagar och kvinnorna sköter hushåll, tar hand om barn, 
bereder skinn och syr kläder. Det är också i stort sett 
samma bild som ges i li tteraturen om Nordamerikas 
indianer, Sibiriens folk och samerna i norra Sverige. 

I de allra flesta fall anges att det är kvinnorna som 
bär huvudansvaret för skinnberedning och sömnad. 
Från de äldsta skrivna källorna om samernas liv i 
Norrbotten och Västerbotten under 1600-talet och 
framåt finns olika beskrivningar av arbetsfördel
ningen. I en av dessa beskrivs hur kvinnorna skötte 
all sömnad samt all matlagning som hade med mjölk
produkter att skaffa. Mannen däremot skötte all mat
anskaffning, med vilket menades främst kött. All 
hantering med kött, såväl slakt och styckning som 
matlagning var också mannens syssla. Detta berodde 
dock på att kvinnan ansågs vara oren, särskilt under 
menstruationsperioder, en föreställning som inte 
nödvändigtvis går tillbaka till stenåldern. Här nämns 
också att fäderna lärde sina söner att skjuta med 
båge, göra ackjor och fläta korgar. Döttrarna lärdes 
allt om sömnad (Berättelser om samerna..., 1983:50-
54 del 2, Drake 1918:272). 

Den beskrivning som förmedlas i Sigrid Drakes 
avhandling från 1918, talar om en liknande arbetsför
delning men med reservationen att "när karlarna voro 
hemma, kokade de kött av alla djur "(Drake 
1918:157). Detta tolkar jag som att kvinnornas 
"orena" tillstånd endast gällde när männen var 
hemma. 

Bland indianerna vid Norton Sund och i Yukon
flodens och Kuskokwims dalgångar som löjtnant 
Zagoskin besökte i det då ryska Alaska 1842-1844 
fanns en liknande arbetsfördelning. I det mycket 
egalitära samhälle han beskrev var den rådande ord
ningen den att männen skötte jakten som mest bestod 
av havsdjur. Kvinnorna tog hand om köttet, lagade 
maten och beredde skinnen. Mannen och kvinnan 
hade sina egna ägodelar - förmodligen enligt samma 
princip som de svenska samerna, dvs man ägde det 
man själv tillverkat (Michael 1967:103-114). 

Från beskrivningar av indianerna i NV Kanada 
framgår att alla steg i skinnberedningen utfördes av 
kvinnorna (Mc Clellan 1975:256-257). De skrapade 

älgskinnen med skrapor gjorda av skenben från älg 
både för att ta bort köttet och för att avlägsna håret. 
De använde mest höstskinnen som var de bästa men 
ibland gjordes bara detta första inledande arbete på 
hösten. Sedan fick skinnen torka och de förvarades 
till våren när det röktes, garvades och mjukskrapades 
med stenskrapor. Mjukskrapningen kunde även göras 
vintertid när också kylan hjälper till att mjukgöra 
skinnen (1975:258). I beskrivningen antyds också att 
kvinnorna tillverkar och omretuscherar sina skrapor 
själva: 

"In each tribe there are still a few of the older women 
who prefer to use stone skin-scrapers. These are usually 
made and resharpened by hitting stone on stone, although 
the working edges may also be sharpened with a hammer 
or some other steel tool. The woman alternates her blows, 
hitting first on one side of the working edge and then on the 
other" (1975:255). 

Om Chilcotine indianerna sägs : "women did 
campwork, prepared skins and clothing, wove bas
kets, and gathered plant foods and materials." (Lane 
1981:403). "In the division of labour by sex, the 
women were concerned with matters pertaining to 
the camp... prepared hides..." i texten framgår att 
kvinnorna arbetade hela tiden med diverse sysslor 
och männen var fria att åka och jaga när de ville eller 
det behövdes (Smith 1981:279). Hos Salishindiane-
rna, vilka bebodde västra Kanadas bergsområde, var 
ägandefördelningen den att kvinnorna ägde hemmet 
och möblerna vilka ärvdes av döttrarna. Männen 
ägde kanoten, vapnen och redskapen (Jennes 
1932:351). Många fler exempel kan nämnas från 
detta område men även beskrivningar från Sibirien 
förmedlar samma bild (Levin & Potapov 1956:395, 
700). 

Hos Nganaserna under 1600-talet lagade kvin
norna mat, beredde skinn och sydde kläder och skor. 
Männen jagade, i detta område var bytet främst vild
ren. Kvinnan ägde de kläder hon sytt oavsett vem 
som bar dem, liksom tältduk och kåtastänger. Elden 
tillhörde kvinnan och männen fick inte komma i 
beröring med den. När renen var nedlagd ägde hon 
även denna. I stort sett ägde mannen bara de vapen 
och redskap han själv tillverkat. Om en moder dog 
togs barnen om hand av hennes släktingar. Kvinnans 
ställning förefaller att ha varit mycket stark i ett 
sådant samhälle (Eidlitz Kuoljok 1991:43). 

Många fler beskrivningar kan anges och förmod
ligen kan även exempel på kvinnor som jagar och 
män som deltar i skinnberedning letas fram. Det 
intressantaste exemplet av de som jag träffat på är de 
noteringar som görs av Leacock där hon redogör för 
de förhållanden som råder i ett indianläger: "The lack 
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of marked division of labor prevailed until recently 
in the camp of the Northwest River Indians... It is 
only when one comes to the technical processes that 
one noticed a division of skills that seems to be rigid; 
the men were the wood workers, making the canoes 
and snow-shoes, and the women handled the skins, 
scraping, tanning, working, and sewing them." (Lea-
cock 1981:37). 

Denna beskrivning ger ytterligare en dimension 
till en nästan samstämmig bild av jägarkulturernas 
arbetsfördelning. Var och en måste med sitt arbete 
bidra till familjens överlevnad och en praktiskt 
arbetsfördelning skapas därav utifrån var och ens för
utsättningar och kunskaper, vad man lärt sedan 
barnsben och vad som är praktiskt möjligt. Alla 
familjemedlemmar blir också till viss del beroende 
av varandra i och med ett delat ansvar. " after marri
age the man 'runs the chase', he provides the major 
portion of the food. He depended on his wife to care 
for the children, prepare all the clothing and food, get 
the wood and water, and acquire what food she could 
from the area close to the village" (Snow 1981:611). 
Ett ömsesidigt beroende med delat ansvar innebär 
också att båda har lika stor bestämmanderätt. Lea-
cock väljer i en artikel att beskriva kvinnans ställning 
som autonom istället för jämlik (Leacock 1981:134). 
Kvinnan hade samma beslutsfattande makt över sitt 
eget liv som mannen, vilket är intressantare än att 
diskutera huruvida hon utförde liknande sysslor som 
mannen. Uttryck som jämlik och egalitet kan sam
manblandas med likheter vilket gör att vi tänker i 
banor som handlar om exakt lika arbetsuppgifter, lika 
rättigheter och skyldigheter eller lika stort ansvar. 
Istället bör vi kanske fråga oss om människan varken 
kan eller vill vara "helt lik" någon annan. 

Kvinnors och mäns arbetsfördelning har i vissa 
fall skapat en skev bild av samhällets utseende hos 
utomstående. Vid Vita Havskusten och i viss mån 
även Bottenvikskusten möttes förbiresande, från 
700-talet och framåt, av byar som saknade*män efter
som de var ute på långväga jaktexpeditioner. Områ
det beskrevs därför som Amazonernas land. Adam 
von Bremen nämner i sina skrifter från 1000-talet "a 
military expedition to the Woman's (Kvaens's) land" 
(Tegengren 1965:486-487). 

Även under 1700- och 1800-talen förekommer 
jakt- och fiskeexpeditioner. Männen samlas, ibland i 
tusental och från många olika håll för fiske långt ut 
till havs. Resor på över 200 mil förekommer och ofta 
gällde det fisk av olika slag men också vildren, säl 
och älg. Bönder vid Bottenvikskusten vandrade inåt 
land för att fiska och jaga på samernas land. Dessa 
bönder kunde ibland vara borta i månader i sträck. 

Kvinnor och barn stannade hemma och skötte jord
bruket under tiden (1965:457). 

Just detta exempel använde tidigare arkeologer 
för att förklara den stora mängd boplatser som man 
under 50- och 60-talet påträffade i Norrlands inland. 
Så många boplatser skulle enligt dessa inneburit att 
området varit överbefolkat. Istället tolkade man dem 
alltså som säsongsboplatser för jaktexpeditioner från 
kusten till inlandet. Detta skulle ha försiggått under 
hela förhistorien och man menade att inga perma
nenta boplatser fanns i inlandsområde (1965:476). 
Den stora skärvstensvallen i Bellsås tolkades som 
"en verklig lägerplats för jägarfolket. Här har deras 
storkok efter älgjakterna gått av stapeln... Troligt är, 
att hit har man kommit säsongs vis, jagat storvilt, pro-
vianterat och bott en viss tid, år efter år..." (Janson 
1960:34). Man får lätt den uppfattningen att alla 
dessa boplatser därmed skulle vara lämningar efter 
enbart männens aktiviteter, särskilt efter Tegengrens 
tolkning av Janson & Hvarfners beskrivning av Norr
lands förhistoria. 

Långväga och långvariga jaktexpeditoner före
togs sannolikt inte bland inlandets neolitiska jägare. 
Benmaterialet visar att man jagat det villebråd som 
fanns i närheten. Men fångstgropar, bäverfällor och 
andra fångstanordningar måste vaktas och underhål
las och nya byggas. Fällor placeras inte på själva 
boplatsen och fångstgroparna i närområdet ligger 
vanligen inom en halvmils radie från vinterbyarna. 
Vissa av groparna har också genom dateringar visat 
sig vara samtida. De som skötte dessa sysslor var 
sannolikt borta från boplatsen under dagarna och 
ibland kanske veckovis. Kvinnorna arbetade närmre 
boplatsen, åtminstone är detta troligt om de kvinnor 
som hade små barn. 

Av beskrivningarna ovan ges också intrycket att 
kvinnorna dominerat mycket av livet vid själva bop
latsen och att de ägde en stor del av bostadens inven
tarier. I många jägarsamhällen är det också kvinnan 
som bygger husen och som tidigare nämnts finns 
exempel på samhällen där kvinnan äger huset och allt 
som hör därtill. 

Trots att de lämningar vi har från hyddgrunder 
och redskap berättar mycket lite om arbetsfördelning 
kan vi förmoda att man av praktiska skäl delat upp 
sysslorna inom familjen. Den vanligast beskrivna 
fördelningen där mannen jagar och kvinnan sköter 
hemarbetet behöver inte ha gällt för samtliga indivi
der men sannolikt har kvinnor med små barn i högre 
grad bidragit med sitt arbete nära hemmet. Både jakt 
och skinnhantverk kräver stor skicklighet som erhål-
les genom övning redan från barnsben. Båda syss
lorna var nödvändiga och bör därför ha haft lika högt 
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värde. Även om alla kunde hjälpa till med alla syss
lor när så var nödvändigt, så kan man förmoda att det 
fanns en skillnad i kunskap och skicklighet mellan 
könen när det gäller de olika arbetsuppgifterna. 

6.5.4. SKINNSKRAPOR ELLER TRÄSKRAPOR? 

Skraporna från hyddgrunderna har inte studerats med 
hjälp av slitspårsanalyser. Därför vet vi inte vilka 
spår som just dessa har och vilken typ av bearbetning 
som de använts till. I de flesta av de slitspårsstudier 
som genomförts har endera aktiviteten dominerat 
med ca 75%. Om ett liknande resultat skulle ernås 
vid analys av de många hundra skrapor som påträffas 
i hyddgrunderna kan två alternativa tolkningar ställas 
upp. Om trä, ben och hornhantverket dominerat är 
det männens arbete som har lämnat de flesta spåren 
på boplatsen. Det andra alternativet är följaktligen att 
skraporna använts för skinnberedning och därmed 
synliggörs kvinnornas arbete till dominerande del på 
boplatsen. 

Om det första alternativet är giltigt kan det tolkas 
så att alla män inte behövdes för jakten eller alterna
tivt att jakten inte upptog männens tid i större omfatt
ning än att en stor del av dagarna kunde ägnas åt 
tillverkning av föremål av olika slag. Om skinn
skraporna är få på boplatsen bör det också ha innebu
rit att garvningen och mjukskrapningen försiggick på 
andra boplatser och att man följaktligen tog med sig 
de förarbetade skinnen till dessa boplatser. 

Om skinnskrapor dominerar betyder det istället 
att skinnen färdigställdes av kvinnorna under vinter
perioden. Sannolikt hade de också mer tid för dessa 
aktiviteter trots de korta vinterdagarna eftersom de 
varken kunde fiska eller samla växter. Männen har då 
till största delen ägnat sig åt jakt. Hantverk i form av 
tillverkning av träföremål, t ex skidor, slädar och 
jaktredskap har utförts under sommarhalvåret när 
jakten var mindre intensiv. 

Min tolkning är att det senare alternativet är det 
mest sannolika för dessa boplatser. Jag har tolkat 
hyddgrunderna som vinterboplatser och i beskriv
ningar av nybyggarnas liv i Norrland där jakten var 
mycket betydelsefull anges att vinterhalvåret var den 
huvudsakliga jaktperioden. Höst och vinterskinnen är 
de bästa och i och med att sommarboplatserna ligger 
flera mil bort ser jag ingen anledning att transportera 
obearbetade skinn i s törre omfattning till dessa bop
latser. De skinn som behövdes under vinterperioden 
bör också ha färdigställts på vinterboplatsen. 

6.5.5. SAMMANFATTNING 

I arbetet med hyddgrunderna har jag inte detaljstude-
rat enskilda fynd eller fyndkategorier. Jag har istället 
valt att behandla dem som grupp. Den största grup
pen utgörs av små skrapor av kvarts och kvartsit. De 
utgör ibland över 90% av alla fynd och i ett fall har 
mer än 1000 skrapor påträffats i samma hyddgrund. 
Sammanlagt ingår ca 3700 skrapor i materialet. Dis
kussionen har inriktats på hur denna dominans kan 
tolkas utifrån frågeställningar om hantverk och 
arbetsfördelning hos jägarfolk i allmänhet och på 
boplatserna med hyddgrunder i synnerhet. 

Skrapans funktion har ägnats viss forskning 
under de senaste 20 åren. Resultaten har bidragit till 
en mer nyanserad bild av vad skrapor har använts till. 
I huvudsak visar analyserna av slitspår på eggen om 
de har skrapats på hårda eller mjuka material, dvs 
trä-ben-horn eller skinn. Skrapmaterial från ett 20-tal 
boplatser i Norrland har analyserats. Vanligen över
väger den ena typen av skrapningsspår, dvs antingen 
"hårda" eller "mjuka" skrapor på boplatserna i de 
undersökningar som gjorts. Analyserna med lågför-
storingsmikroskop tenderar att uppvisa fler "hårda" 
skrapor och i analyser med hög förstoring har resul
taten oftast visat en hög procent "mjuka" skrapor. 

Av etnografiska källor om jägarfolk i nordliga 
delar av Amerika, Asien och Europa framgår att den 
mest vanliga arbetsfördelningen hos dessa är att 
kvinnorna sköter all skinnberedning och sömnad. 
Männen sköter i huvudsak jaktsysslor och tillverk
ning av träföremål. I realiteten fanns sannolikt ingen 
rigid arbetsuppdelning, alla hjälpte till med de 
arbetsuppgifter som fanns på det mest praktiska sät
tet. I stället kan, som Leacock menar, den arbetsför
delning som beskrivs spegla stora skillnader i 
tekniskt kunnande där kvinnorna tack vare övning 
från tidig ålder behärskade skinnberedning och söm
nad och männen på samma sätt av sina fäder lärt sig 
jaga och snickra. 

Vad gäll er övriga hantverk som t ex tillverkning 
av stenredskap ges i etnografisk litteratur ingen tyd
lig bild. Möjligen kan man tolka beskrivningarna så 
att man vanligtvis tillverkade sina egna redskap. I ett 
exempel beskrivs hur en kvinna tillverkar sin egen 
stenskrapa. 

Inget material från hyddgrunderna har analyserats 
med hjälp av slitspårsstudier. Skrapornas funktion 
kan därför inte bestämmas utifrån faktiska undersök
ningar men resultaten från andra boplatser tyder på 
att endera "hårda" eller "mjuka" skrapor vanligtvis 
överväger i materialet. Om samma förhållande kan 
antas gälla i hyddgrunderna anser jag det mera san
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nolikt att "mjuka skrapor", dvs skinnskrapor övervä
ger på dessa lokaler. 

Slutligen vill jag påpeka att detta avsnitt bör ses 
som en diskussionsdel. Jag har i arbetet varit selektiv 
på det sättet att jag inte har satt mig in i övrig skrap-
forskning som också existerar, t ex statistisk behand
ling av material där skrapornas storlek och material 
eller eggvinklar mm har studerats. 

6.6. DEN RÖDA STENEN 

6.6.1. SKIFFERFYND OCH UTBYTE AV SKIFFER OCH 
FLINTA 

Sambandet mellan flinta och skiffer är inte det första 
man noterar vid en översiktlig genomgång av det 
norrländska fyndmaterialet. Att ett sådant samband 
ändå finns blir tydligt när man jämför de boplatser 
som ligger i det inre av Jämtland, t ex hyddgrunden 
vid Gäddede, med andra norrländska boplatser. Bop
latsen utmärker sig nämligen genom att materialet i 
hyddgrunden har ovanligt hög procent av både skif
fer och flinta. 

Flinta hittas i enstaka fall i ett mycket tidigt skede 
av förhistorien i det inre av Norrland och likaså 
påträffas rikligt med rödskiffer vid den norska kus
ten, en region där rödskiffer inte förekommer natur
ligt. För boplatsen i Gäddede kan en möjlig hypotes 
vara att flintan hämtats vid den norska kusten och 
den röda skifferstenen från den svenska fjällkedjan -
men för övriga hyddlokaler där flinta förekommer i 
vallen och vilka är belägna betydligt längre bort ifrån 
flintlokalerna i Norge kan ett utbyte av råvarumate-
rial vara en rimligare tolkning. 

6.6.1.1. Skifferanvändning i Norrland 

Det som i äldre litteratur har framförts som karaktä
ristiskt för Norrlands förhistoria har framför allt varit 
elegant utformade skifferföremål, böjda knivar eller 
dolkar, som ibland varit prydda med djurhuvudfor-
made skaft. Föremålen har mycket ofta varit tillver
kade av röd eller röd-grön bandad skiffer. Man har 
också använt benämningen "skifferfolket" eller 
"skifferkulturen" efter denna för området särpräglade 
fyndkategori och alltjämt framstår det norra fennos-
kandiska området som unikt vad gäller bruket av 
skiffer. Förutom i norra Sverige fanns också i Finn
mark ett markant ökat skifferbruk som varade mellan 
3700 och 3000 f Kr (Oisen 1994:54). Motsvarigheter 
finns dock i andra delar av världen, särskilt inom det 
cirkumpolära området (Gjessing 1942:14). 

Skifferfyndens dateringar har delvis grundats på 
koldaterade lager i de här behandlade hyddlämning-
arnas avfallsvallar men också från kustbundna bop
latser där landhöjningen varit dateringsgrundande 
(Tennander 1972, Baudou 1978a, Lundberg 1985: 
293-301). De visar på en koncentration av skifferbru
ket under den neolitiska perioden även om både tidi
gare och senare perioder också uppvisar skifferfynd. 

En ökning av skiffer som redskapsmaterial har av 
de flesta norrlandsforskare förlagts till 4500-4000 f 
Kr och en nedgång av skifferanvändningen till tiden 
omkring 2000-1500 f Kr (Baudou 1978a:17, Broad-
bent 1979:122, Santesson 1941:17, Meinander 
1964:30, Forsberg 1989b:60 m fl). 

Det innebär att skifferbrukets uppsving infaller 
samtidigt med ett tidigt skede av det stabila bosätt
ningsmönster som hyddgrunderna i inlandet tyder på. 
Det finns därför anledning att också tillskriva denna 
befolkning en viss betydelse i den förändrade materi
alanvändningen. Förändringen sker dock över ett 
större område och i dagens forskningsläge finns inga 
belägg för ett specifikt initialområde för det ökade 
skifferbruket. I stort kan även nedgången sägas sam
manfalla med att hyddgrundernas bostadsfunktion 
sannolikt upphör och samtidigt med att slagna kvart-
sitspetsar förekommer i stor omfattning på de norr
ländska boplatserna. 

Råmaterialet skiffer 
Skifferföremålen är tillverkade av de sedimentära 
bergarterna lerskiffer och sandsten som förekommer 
över stora delar av Norrland. Rikligast förekom
mande är den grå skiffern men även grön och svart 
skiffer är vanlig. Röd skiffer är mindre vanlig (Kar
man 1988:68). 

Långt ifrån alla skiffrar lämpar sig för redskaps
tillverkning. Skiffrar som skall bearbetas till redskap 
bör ha en jämn och tät struktur och får naturligtvis 
inte skikta sig vid bearbetning. 

Bearbetningen innebär att lagom stora bitar eller 
skivor formas till genom kilning eller tillhuggning 
med en sten. Lämpliga bitar för slipning kan formas 
genom tillhuggning eller sågning med t ex ett kvarts
avslag. Därefter slipas formen mot en grovkornig 
sten och i slutskedet mot en mera finkornig sten 
(Johansson 1978:115-121). 

Röd skiffer 
Den bland redskapen så flitigt nyttjade röda skiffern 
är sällsynt enligt de få källor som går att uppbringa i 
arkeologisk litteratur (Santesson 1941: 8, Johansson 
1978:112, Karman 1988). Santesson beskriver sin 
erfarenhet om rödskifferförekomster på följande sätt: 
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prnknösenformationen 

Stora Grytsjön 
Kultsjöån 
Dödmanberget 
Gökfjället 
Sattegaise 
Stuorvarto 
Fiskfjället 
Långmarkberget 
Arksj Öberget 
Lill-Dabbsjön 
Lill-Rajan 
Saxåns nedre lopp 
Sjoutälven 
Stensjöfjället 
Harrsjön 
Storån 
Strömberget 
Ögelhättan=_ 
(Stor-Ringsjön) 

0 5 
1 i i i i I 

10 km 

Fig. 6:17. Rödskifferförekomster som markerats av Karman (1988:44) införda på karta över hyddgrundslokalerna. 

"Den röda skiffern är specifikt norrländsk; den finns i 
fast klyft dels i fjällen, dels i Ångermanlands kustland i 
Nordingrå och Nora socknar. Man föreställer sig ofta, att 
den är vanlig och förekommer i stora massor, men den är 
tvärtom sällsynt och mycket sparsamt förekommande. Själv 
har jag ej sett den i fast klyft i fjällen och har ej träffat 
någon som sett den där, men som sparsam beståndsdel av 
moränen har jag på flera ställen träffat den öster om fjäl
len både i Lappland och i Ångermanland. I No rdingrå vid 
kusten förekommer denna skiffer i bl.a. Ringkalleberget, 1 
mil fågelvägen i sydost från stenåldersboplatsen i Över-
veda, där jag uppsökte densamma 1905. " 

Johansson har för experimentella studier försökt 
anskaffa röd skiffer vilket "erbjöd avsevärda pro
blem" (1978:112) och han ger Santesson rätt i att den 
är sällsynt. I sitt sökande erfor han också att av de 
rödskifferlokaler som han fann hade bara vissa av 
dem skiffer av den kvalitet som erfordras för red
skapstillverkning. 

Karman (1988) har förutom genomgång av arke
ologiskt material även gjort efterforskningar efter 
rödskifferförekomster i fast klyft i Norrland. Han har 
studerat geologiska avhandlingar, uppsatser och noti
ser publicerade i Sveriges Geologiska Undersök
nings serier och GFF (Geologiska Föreningens i 
Sthlm Förhandlingar) och till detta har lagts muntlig 
information från geologer inom det norrändska fältet. 
Generellt kan sägas att rödskiffer, som uppstått 
genom utfällning av järnoxid, förekommer främst i 
Skandernas östra randzon i inlandet och i Nordingrå-
massivet vid kusten (Karman 1989:18). 

En av de mest omfattande tillgångarna av röd 
skiffer finns i den s.k. Gärdsjöformationen där de rik
ligaste tillgångarna finns mellan Ströms Vattudal i 
Jämtland och Saxån-Sjoutälven vid Tåsjöns norra 
spets (fig 6:17). Samma område nämns av S0borg 
(1986) som undersökt skifferknivarnas spridning i 
Norge söder om polcirkeln. Enligt S0borgs karta, 
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baserad på geologiska skrifter, finns blottor med röd-
skiffer vid Gärdsjön, vid Sjoutälven samt vid Stor
bäck i Dorotea inom ett ca 6 mil långt stråk 
(1986:289). Området ligger 50-60 km NV om 
Hotings hyddgrunder och lika långt öster om Gäd-
dede. Johansson besökte Storbäck i Dorotea sn och 
konstaterade att den röda skiffer som fanns här var av 
god kvalitet (1978:113). 

Bland övriga kända lokaler med rödskiffer eller 
röd sandsten som Karman lokaliserat utifrån geolo
gisk information ligger ett flertal inom ett par mil 
ifrån lokaler med hyddgrunder. Det gäller t ex Död
mansberget som ligger 1 km N om Svanfors vid 
Skellefteälven, där en av de senast påträffade sam
lingarna av hyddgrunder ligger (Karman 1988:27 
efter Kautsky 1957 och Högbom 1931,1937). 

Ca 10 km VNV om hyddgrunderna vid Laisäl-
ven, Sorsele, ligger Björnknösenformationen med 
väl blottade sediment (Karman 1988: 26). 

Vid Stora Grytsjön och vid Dimforsen i Kultsjöån 
finns blottor med rödskiffer. Dessa platser ligger 10 
resp. 5 km V om hyddgrunderna i Stalon. Ytterligare 
tre nämnda lokaler vid Gittsfjället ligger ca 10-15 km 
ifrån Stalon. Även på Gökfjället, ca 20 km V om 
Gråtanån där hyddgrunder registrerats har "påträffats 
talrika block av röd lerskiffer" (Karman 1988:46-48 
efter Lidén 1911:16f). 

Slutligen nämns en förekomst av röda och gröna 
skiffrar ca 10 km V om Flåsjön vilket innebär närhet 
till hyddgrunderna vid Ringvattnet, Trångvattnet och 
Strömsund i Alanäs och Ströms sn:ar. 

De redovisade blottorna är en del av de platser 
som är kända i modern tid när inget egentligt behov 
av röd skiffer har funnits. Under den neolitiska perio
den var uppmärksamheten på sådana platser en helt 
annan och kännedomen om var rödskiffer kunde 
hämtas var sannolikt stor. Man bör dock komma ihåg 
att kvaliteten på rödskiffer inte alltid är tillräckligt 
god för redskapstillverkning och det är inte säkert att 
alla nämnda lokaler hade god skiffer. Lokaliseringen 
av de nu kända platserna sammanfaller ändå i mycket 
hög grad med närhet till kända hyddgrundslokaler. 

Karman hävdar att den viktigaste råvarukällan av 
rödskiffer, förutom det kustnära Nordingrå, är Gärd-
sjöformationen vars huvudområde är ett 40-50 km 
långt stråk från Stor-Ringsjön i Ströms Vattudal upp 
till Arksjöberget i norr. Området ligger centralt, om 
än aningen västligt orienterat i hyddgrundernas 
utbredningsområde (fig 6:17). 

Vad gäller fyndens spridning kan man generellt 
se att föremål av grå och svart skiffer förekommer 
mest vid kusten, och röda samt även gröna i inlandet, 
speciellt i fjällregionen (Broadbentl979:231, Elias-

son & Joelsson 1989:84). Den petrografiska fördel
ningen av föremålen har därmed också generellt 
samma utbredning som råmaterialförekomsterna. 

Även i de flesta av inlandets hyddgrunder syns en 
övervikt av röd skiffer (se tabell 6:1). 

Hydd-
grund 

Röda före
mål 

Röda 
avslag 

Grå-svar-
ta föremål 

Grå-svar-
ta avslag 

Gråtanån 
Raä 188 

17 32 2 8 

Gråtanån 
Raä 577 

23 100 4 20 

Gråtanån 
Raä 554 

22 - 7 -

Lesjön 
Raä 26 

48 - 13(ev20) -

Gäddede 
Raä 101 

74% - 26% -

Hoting 
Raä101 

spetsar 
80% 

knivar 
100% 

hängen 
0% 

-

20% 

0% 

100% ; 
Tabell 6:1. Antal föremål och avslag av röd och gråsvart 
skiffer i 6 av hyddgrunderna,där ej % angivits. 

Föremålsformer av skiffer 
Fynd av skiffer förekommer i samtliga hyddgrunder. 
De vanligaste typerna av redskap är små tångepil
spetsar och knivar som ofta är svagt böjda (Lundberg 
1985:293-301). Därutöver kan hängen och enstaka 
mejslar föras till perioden. Totalt har 115 spetsar eller 
delar av spetsar påträffats i de 13 hyddgrunder som 
undersökts till mer än 15%. Fynd av spetsar fanns i 
samtliga. Skifferknivar eller dolkar, sammanlagt 43 
st, påträffades i 9 av hyddgrunderna. 13 av knivarnas 
skaft hade utformats till "öron" eller djurhuvuden. 

Skiffer är ett material som kan formas mycket 
personligt tack vare att materialet kan sågas och sli
pas till olika former. Dessutom kan ristningar göras 
på ytorna vilket också förekommer i enstaka fall. Det 
innebär också att man lätt kan se individuella utform
ningar på skifferredskapen, t ex knivskaft formade 
som djuröron och djurhuvuden. De typer som före
kommer inom det centralnorrländska skifferområdet 
kan grovt indelas i grupperna spetsar, knivar, dolkar, 
hängen och mejslar samt en föremålsform som kal
lats T-format redskap. 

En tydlig skillnad kan ses mellan föremålsty
perna vid kustbygden och de som påträffats i inland-
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Fig. 6:18. Flintfyndens fördelning längs Ångermanälvens 
vattensystem. Efter Hallén & Ylinen 1990. 

sområdet. En undersökning av skifferfyndens 
fördelning i Västerbottens län har utförts av Eliasson 
& Joelsson (1989). Vid kusten, både i öst och väst är 
andelen knivar och dolkar större än i inlandet där 
spetsar dominerar. Inlandets spetsar utgörs främst av 
pilspetsar, vanligen av röd skiffer. 

Vissa typer, bl a djurhuvuddolkar verkar dock 
förekomma i samma omfattning vid kust och inland 
vilket även gäller spjutspetsar där dock en viss över
vikt för kusten kan ses (1989:64,81-86). Det enda 
fynd av spjutskaft som hittats i Västerbotten, Akul-
laspjutet, är också ett kustbundet fynd. 

Knivens dominans vid kusten har förklarats med 
att de lämpar sig speciellt väl till att flå havsdjur med 
mycket späck (Gustafsson 1978:59-61, S0borg 
1986:87-92). 

6.6.1.2. Förekomst av flinta i Norrland 

De tidiga flintfynden som bl a förekomsten i hydd-
grundernas vallar tyder på, innebär att kontakter med 
grupper som har haft tillgång till flinta har förekom
mit. 

Fynd av flinta i fo rm av avslag eller skrapor har 
påträffats i 9 av de 19 undersökta hyddgrunderna. I 
följande hyddlämningar låg flintfynden i lager som 
tillhör hyddgrundens användningstid; 

Gäddede 101 23 skrapor och 180 avslag 

Bellsås 102 2 skrapor och 5 avslag 

Gråtanån 188 7 skrapor, 1 borr, 1 kärna, 30 avslag 

Gråtanån 554 11 skrapor, 2 spetsar, 56 avslag 

Stalon 636 Al 1 skrapa, 2 avslag (m krusta) 

Stalon 636 A2 1 avslag 

Sandsjön 277 1 skrapa och 7 avslag, ett m. krusta 

Tabell 6:2. Fynd av flinta i 7 av hyddgrunderna 

Enstaka flintavslag fanns även i Tjikkiträsk 17 
och 18 samt i Bellsås 101 där Santesson även note
rade några skrapor av vad han kallar kritflinta. 

Representationen av flinta i hyddgrunden vid 
Gäddede 101 är särskilt framträdande, 11% av avsla
gen och 7,5% av skraporna är flinta. Även andra 
jämtländska boplatser som ligger nära den norska 
gränsen har jämförelsevis hög andel flinta i materia
let t ex boplatsen Raä 74 i Juvuln , beskriven som 
möjlig hyddgrund (se fig 3:79). 

I både Jämtlands och Västerbottens inland finns 
också ett förhöjt inslag av flintfynd i de västra 
delarna nära den norska gränsen, t ex vid Dabbsjö-
arna i Västerbotten. Stora Dabbsjön som ligger inom 
Gärdsjöformationen är förbunden med Hotingsjön 
via Tåsjön och Saxälven. Här utmärker sig minst 6 
boplatser som mycket flintrika (Hallén & Ylinen 
1990:30). 

Fynd av flinta har hittats i hela Jämtland med 
undantag av länets sydöstra spets (Waldenbäck 

O o? 

Fig. 6:19. Karta över flintfynd i Jämtland. Waldenbäck 
1985. 
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1985:25). Ca 10% av alla stenåldersboplatser, dvs ett 
70-tal, innehåller flintfynd och i genomsnitt utgör 
flintan drygt 2% av fyndmaterialet på dessa. De flint
rikaste boplatserna återfinns vid Gäddede i Frostvi-
kenområdet, vid Kallsjön-Juvuln och vid Håckren 
där bl a Ottsjö är belägen, alla platser tillhör länets 
västra del (fig 6:19). 

Även Västerbottens registrerade flintfynd har 
sammanställts (Westerberg 1989) och en spridnings
karta över flintfynd visar en viss anhopning vid sjön 
Överuman, vars västra del ligger endast 30 km från 
Mo i Rana inne i Nesnafjorden (1989:41, karta 1). 
Därtill kan läggas ytterligare nyregistrerade flintfynd 
från ett 10-tal lokaler i Överuman/Gräsvattnet-områ
det. Samtliga fynd består av avslag och enstaka skra
por. I övrigt finns flintfynd spridda över länet med 
viss koncentration till Storumans utlopp och ned
ströms Umeälven, Vojmsjön och Malgomajs utlopp 
samt Ångermanälvens sträckning mellan Åsele och 
Hälla. Fyndlokaler finns också koncentrerade till 
kustområdet, främst Skellefteåregionen (Westerberg 
1989:42). Redovisningen visar också tydligt att fynd
kategorierna vid kust och inland skiljer sig markant. 
Inlandsfynden domineras helt av skrapor och avslag i 
motsats till fynden av yxor, spetsar, dolkar och 
depåer som näst intill uteslutande påträffats vid kus
ten eller i dess nära anslutning ( 1989:42ff karta 1-6). 

Liknande resultat bekräftas av andra undersök
ningar (Broadbent 1982:56, 84, Hallén & Ylinen 
1990). Yxor och mejslar av flinta förekommer vid 
kusten och skrapor, avslag och till viss del även spet
sar påträffas i inlandet. 

En tydlig skillnad kan även märkas på dateringar
na. De kustbundna fynden har daterats till tidigast 
mellanneolitikum och framför allt till bronsålder 
(Hallén & Ylinen: 1990:42). Inslaget spetsar är större 
i östligt belägna områden, t ex på boplatserna vid 
Nämforsen, Rå-inget och Hälla där dateringarna 
visar en huvudsaklig bosättningsperiod under brons
ålder (1990:18-31). 

Flintfynden i inlandet uppvisar däremot mycket 
tidiga former, t ex två kölskrapor daterade till senme-
solitikum, och framför allt en mängd skrapor och 
avslag som förekommer i djupa lager i hyddgrunder-
nas vallar. De spetsar som förekommer i inlandet 
tyder på att flintan fortsatt har nått in i landet även 
under bronsålder. Bl a Hoting 101 och Lesjön 26 
uppvisar bosättning även efter hyddornas övergi
vande. Under senneolitikum förekommer flintdolkar 
både i inlandet och vid kusten. 

De tidiga fynden av flinta i inlandet kan med 
mycket stor sannolikhet kopplas till de flintförande 
områden och boplatser som finns vid den norska kus

ten. Andelen flinta är högre i de västra delarna av 
Jämtland och sydvästra Västerbotten där avståndet 
till Atlantkusten är förhållandevis kort. 

De tidiga flintfynden består framför allt av avslag 
och skrapor. Enligt Johansson (1978:113-114) kan 
inte mer avancerade än skrapor och andra mindre 
föremål tillverkas av ytplockad flinta, vilket bör ha 
varit den enda flinta som förekom i Norge. En stor 
del av inlandets flintfynd har daterats till perioder 
som är tidigare än de yxfynd som påträffats vid den 
norrländska östkusten varför dessa två fyndkatego
rier inte kan kopplas samman. En mycket troligare 
förklaring är att den första flinta som nådde Norrland 
kom från Norges kustområde där den förekommer i 
riklig mängd även på mycket tidiga boplatser. Dessa 
tankar har även tidigare framförts men med mycket 
liten genomslagskraft (Becker 1988:43-53, Hallén & 
Ylinen: 1990:29 m fl) 

6.6.1.3. Flinta och skiffer i Mittnorge 

Flintförekomster i Norge 
Flinta förekommer mycket tidigt i fynden på det 60-
tal Fosnaboplatser som påträffats i Möre, Romsdal 
och Tröndelag vid Norges kust. Råmaterialet till 
flintredskapen har avsatts vid kusten som infrusna 
stenar i drivis från flintområden i Sydskandinavien. 
Denna istransporterade danienflinta var uppenbarli
gen Fosnafolkets enda råmaterialkälla (M0llenhus 
1977:154-155) men även enstaka skifferföremål 
förekommer (1977:190). Flintan på dessa boplatser 
är nästan alltid grå, ljus eller mörk. Ibland har patine-
ring, dvs kemisk påverkan från jordarten på boplat
sen, givit ytan en brun eller gul nyans. Materialet 
domineras helt av danienflinta och senonflinta har 
bara konstaterats i ytterst få fall (1977:154). Fosna-
boplatserna har, enligt M0llenhus, tidigare daterats 
till tidigmesolitikum eller tidigare p.g.a fyndens lik
het med former från Ahrensburg och Kongemose. 
Han anser dock att bilden kompliceras av fyndkate
gorier från yngre stenålder, t ex slipade flintyxor 
samt 14C-dateringar från järnålder. Under senare tid 
har det därför blivit mer och mer uppenbart att flinta 
utnyttjats kontinuerligt så långt fram som till Kristi 
födelse i dessa områden (1977:189). 

Rödskifferbruk i Norge 
Bruket av skifferredskap visar ungefär samma bild 
som i Norrland vad gäller dateringar och redskapsut
bredning. Vissa tidiga fynd har registrerats, främst i 
Varangerområdet, men huvudsaklig period för skif
ferbruket, i varje fall för knivar, dateras av S0borg till 
ca 5500-3500 BR Skifferspetsar anges ha förekom
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Fig. 6:20. Utbredning av hela och ska
dade knivfynd av röd skiffer i Norge. 
S0borg 1986:284. 

Fig. 100. Utbredeisen til 

kniver 

•  1 K N I V  

• 2-4 
#5-9 

mit under en något längre period (1986:114). I Mitt
norge föreligger också samma indelning av fynden 
med en tydlig gräns mellan knivar i kustregionen och 
spetsar i inlandet. 70% av knivarna återfinns i det 
yttre kustbandet (S0borg 1986:318). 

I sin behandling av skifferknivar visar S0borg att 
redskapets utbredning koncentreras till kustremsan 
mellan Ranaområdet vid polcirkeln och Trondheims
fjorden och med en sydlig skiffergräns vid Stad-
Röros. Totalt finns 867 skifferknivar söder om polcir
keln och av dessa hör 816 till Mittnorge (1986:57). 
Hälften av knivarna har tillverkats av röd skiffer och 
till detta kan läggas 5% av grön skiffer. Råmaterialet 
till dessa har inte kunnat härledas till någon plats i 
Mittnorge. Rödskiffer finns i viss utsträckning i 
Troms och Finnmark men S0borg anser att det geo
grafiska avståndet, som vida överstiger avståndet till 
Jämtland, talar för en västlig råmaterialkälla snarare 
än en nordlig (S0borg 1986:316-317). 

S0borgs analys av utbredningen av knivämnen i 
samma område visar att ämnen av rödskiffer är fåta
liga N om Tröndelag och upp till polcirkeln trots att 
antalet knivämnen i sin helhet är stort (1986:279-
288). Flest ämnen av rödskiffer finns alltså i Nord-
Tröndelag som också intar en särställning med "syv 
av de åtte analyserte skiferkniver fra fjord- og inn-
landsstr0k"..." av r0d skifer, og likaledes fem av seks 
fragmenter" (1986:288). Det största norska fyndet 
söder om polcirkeln påträffades i slutet av 1800-talet 
vid Bölefjordenl60 km rakt väst om Gäddede. Loka
len innehöll 72 knivar och 140 spetsar av skiffer samt 

fynd av flinta. Dateringen av denna boplats har 
beräknats till ca 5500-3500 BP (S0borg 1988). Nord-
Tröndelag framstår av det redovisade materialet som 
ett ovanligt rikt område vad gäller fynd av rödskiffer. 

"... Nord-Tr0ndelag er det eneste område hvor r0de 
skiferknivemner dominerer over gråe og på de emnerikeste 
lokaliteter er r0de nesten enerådende i motsetning til på 
Helgeland. På grunnlag av geografisk naerhet til de 
antatte kildeområder i Jämtland/Ångermanland hevdet jeg 
at Nord-Tr0ndelag kan ha stått sentralt i distributionen av 
r0dt råmateriale, o g r0de halvferdige o g ferdige kniver" 
(S0borg 1986:326-328). 

6.6.2. SPRIDNING AV STENMATERIAL 

Långväga spridning av stenmaterial är inte ovanligt 
under förhistorien, antingen som råmaterial eller som 
färdiga produkter. Onegisk grönskiffer från Onega-
sjön har under stora delar av stenåldern haft en lång
väga spridning till Ryssland, Östbaltikum och västra 
Finland (Johansson 1978:137, Edgren 1993:48-49). 
Exempel finns från många andra områden i världen, t 
ex spridningen av obsidian från bl a Sardinien och 
olika flinttyper i Polen, Bulgarien, Frankrike och 
England (Champion et al 1984:109, 145, 163-165). 
Det närmsta tydliga exemplet är naturligtvis den syd
skandinaviska flintan i form av yxor som under peri
oden runt 2000 f Kr hamnade långt norrut, främst 
inom Skellefteområdet (Broadbent 1982:59,72). 

Även tidigare kan flinta ha kommit in till Norr
land vilket flintfynd på boplatser med mycket tidiga 
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dateringar har antytt (Spång 1978:124, Forsberg 
1996:249). Syftet med min redovisning var 
ursprungligen främst att förklara de tidiga flintfynd 
som också finns i hyddgrunderna. 

Både flintans förekomst i Norrland och rödskif-
ferfynden i Norge indikerar långväga kontakter i och 
med att råmaterialen inte existerar på fyndplatserna. 
Den mest sannolika förklaringen är att regelbundna 
kontakter förekommit mellan Nord-Tröndelag och 
Jämtlands nordvästra del, områden som gränsar till 
varandra och som båda inom sina bosättningsområ
den har råvaran flinta respektive rödskiffer. Ett stort 
antal boplatser stöder detta antagande och däribland 
utgör hyddgrunden i Gäddede ett mycket tydligt 
exempel. Flinta förekommer i större mängder på 
boplatserna i västra Jämtland än i övriga delar av 
Jämtland. Även i Tärnaområdet nära den norska 
gränsen, är andelen flinta större än vad som skulle 
förväntas om flintans ursprung varit t ex kustens 
flintyxdepåer. Rödskiffer är dock inte lika vanligt här 
som i Jämtland. Ett ömsesidigt råvaruutbyte kanske 
också är orsaken till att flinta förekommer koncente-
rat i Arjeplog, Norrbotten (Westerberg 1989:42, karta 
1) där för länet ovanligt stor mängd boplatsfynd av 
rödskiffer finns och där råvaran kan hittas vid sjön 
Storavans övre del (Karman 1988:28,61-62). 

Fynden av tidig flinta i Norrlands inland består av 
avslag, skrapor. Inga större mängder förekommer 
och inga boplatser har flinta som enda material. Det 
faktum att endast små flintredskap förekommer är 
ytterligare en indikation på att den kommit ifrån väst 
där endast mindre istransporterade flintastenar före
kommer. Flinta som ligger i dagen är svår att bear
beta och "I första hand låter sig denna flinta bara 
formas till enklare föremålsformer såsom skivfor-
miga avslag, mikrospån och skrapor." (Johansson 
1978:114). För tillverkning av större och mer svår-
formade redskap behövs således bättre råmaterial. 

Spridningsbilden för flinta och rödskiffer tyder på 
att huvudparten av rödskiffer sannolikt* har kommit 
via Jämtland trots att fynd förekommer ända upp till 
Ranafjorden. Förbindelsen via Överuman och Gräs
vattnet har likaledes utnyttjats men här förefaller 
lokaler med flinta vara vanligare än lokaler med röd
skiffer. Även spridningen av råämnen till skifferkni
var tyder på att införseln av röd skiffer till Rana har 
haft en betydligt mindre omfattning. 

6.6.3. FÄRGER SOM SYMBOLER 

Röd skiffer har av fyndens spridning att döma, varit 
en eftertraktad råvara. Fynd av rödskiffer har påträf
fats utanför dess huvudområde både i öst, väst och 

söder. Råvaran har dessutom en begränsad utbred
ning varför spridningen förefaller ha utgått ifrån 
vissa centralområden i Jämtland och Västerbotten. I 
Mittnorge har S0borg konstaterat att råmaterialet till 
rödskifferknivarna inte går att finna i redskapets 
utbredningsområde. Däremot finns råmaterialet till 
de grå skifferföremålen inom gränserna (S0borg 
1986:279-280). Enligt Karman, som studerat geolo
giska källor, förekommer rödskiffer i mycket mindre 
omfattning än de grå, gröna och svarta i de geolo
giska formationerna och den röda skiffern har heller 
inte bättre kvalitet än de övriga (1988:68-69). 

Det förefaller således som den röda färgen har 
varit viktig för de neolitiska bosättarna när de har 
valt material till sina redskap. Den röda färgen domi
nerar i de flesta av hyddgrunderna (se tabell 6:1) och 
av de sammanlagda skifferfynden i Västerbotten var 
42% av rödaktig skiffer trots att råmaterialet förefal
ler ha varit sällsynt och endast påträffats på ett min
dre antal platser i länet (Eliasson & Joelsson 
1989:84). 

Den röda färgen kan därför förmodas ha haft en 
speciell betydelse. Sandmo (1986) har studerat sym
bolvärdet hos färger och i de etnografiska exempel på 
samhällen där färger varit symbolbärare intar rött den 
tredje vanligaste färgen. Alla språk innehåller termer 
för vitt och svart och om ytterligare en färg förekom
mer är det alltid den röda (1986:93). 

Sandmo argumenterar för att färgerna vitt, svart 
och rött utgör grundläggande symboler i social kom
munikation och hon anser att den röda färgen är lika 
väsentlig som svart och vitt trots att dessa som termer 
föregår den röda. Som symboler är de likvärdiga. 

Hon har därför valt att låta den röda färgen ingå 
som variabel i sin undersökning av etableringspro-
cesser vid den norska kusten under mesolitikum, 
trots att röda föremål saknas i artefaktbeständet 
(1986:152). 

Enligt Sandmo som studerat etnografiska exem
pel symboliserar den röda färgen oftast en sfär som 
utgör en förbindelselänk mellan livet och andevärl
den hos folk i Nya Guinea och Afrika. Hos Creeindi-
anerna har färgerna svart, vitt och rött stor betydelse 
men i källorna anges inte vad de symboliserar. Sym
boler anges dock vara mycket betydelsefulla för bl a 
fångstresultat och även som en försäkring mot kata
strofer (1986:95-101). 

Den röda färgens symbolvärde i det neolitiska 
samhället kan vi bara spekulera om. Den röda färgen 
återfinns förutom på skifferredskapen även på häll-
målningar som påträffas i Norrland. Den är även van
lig i gravar i form av rödockra, dock inte inom 
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hyddgrundernas utbredningsområde där ännu inga 
samtida gravar har påträffats. 

Man kan även utan att anlägga symboliska vär
den på skifferns röda färg lätt föreställa sig att den 
värdesattes för sin ovanliga färg bland det övriga 
stenmaterialet i området. 

6.6.4. SAMMANFATTNING 

Användningen av röd skiffer i redskapstillverkning 
får ett uppsving ca 4500 f Kr och den utnyttjas flitigt 
under 3000 år framåt. Dess attraktionsvärde märks 
tydligt av att den spreds långt utanför råvarans käll-
områden. Främst är detta tydligt i mellersta Norge 
där förekomsten av knivar av röd skiffer är mycket 
riklig. Ett tidigt utbyte av råvaror märks även av 
förekomsten av flintfynd i Norrlands inland. Även i 
Finland har fynd av rödskiffer påträffats och vanligen 
anses dessa härstamma från norra Sverige (Huurre 
1983:226). 

Råmaterialet till redskapen av röd skiffer är säll
synt enligt de källor som behandlat ämnet. Rödskif
fer återfinns i riklig mängd inom ett begränsat 
område i Jämtlands och Västerbottens inland vid 
fjällkedjans östra rand, samt som enstaka mindre 
blottor, i många fall belägna inom hyddgrundernas 
närområde. 

Den röda färgen, som även återfinns i gravar och 
på hällmålningar kan ha haft en symbolisk innebörd. 
Exempel finns från andra kulturer där vita, svarta, 
och röda färger varit symbolbärare. Om den röda 
färgen hade en speciell symbolisk innebörd, bör en 
röd stenart som dessutom är ett utmärkt råmaterial 
till redskap, också ha varit mycket värdefull. Det är 
inte svårt att ansluta sig till en sådan tanke, i synner
het som all övrig redskapssten i området skiftar mel
lan vit, grå och svart. 

Jag anser därför att det är viktigt att i samband 
med de bosättningar som behandlas här också betona 
den röda skifferns centrala roll som eftertraktad pro
dukt långt utanför sitt huvudområde. Skifferbrukets 
uppsving är samtida med hyddgrunderna och den 
röda skifferns rikligaste råvarukällor ligger inom 
gränserna för de nedgrävda hyddgrundernas område. 

Fyndmaterialet i hyddlämningarna visar att i de 
flesta anläggningar dominerar röd skiffer över grå 
och svart. Råmaterialkällorna har varit kända och 
möjligen har de utnyttjat stenen som utbytes vara 
eller gåva i samband med möten med andra folk. 
Främst gäller detta Gäddede där både mängden röd
skiffer och flinta är ovanligt stor. Inga tydliga indika
tioner finns dock på att man erhållit mycket speciella 
gengåvor eller att överflöd förkommit i högre grad 

här än i övriga områden. Det specifika med detta 
åtråvärda råmaterial var kanske mer en symbol för 
samhörighet mellan grupper av människor som 
bodde i området. Jag har tidigare antytt att jag tror att 
språket är den sammanbindande länken för en folk
grupp. Tillgång till speciella resurser som stenmate
rial kan kanske också utgöra en sammanbindande 
faktor som bidragit till att vi ser ett mönster i bosätt
ning, föremål och likartat levnadssätt över ett större, 
men avgränsat område - folket som "äger" den röda 
stenen. 

6.7. SAMMANFATTNING 

Titeln på slutkapitlet, Den röda stenens folk, syftar på 
att jag tycker mig se gemensamma drag och förut
sättningar för de jägargrupper som levde i mellersta 
Norrlands inland under neolitikum. Utgångspunkten 
har varit de runda och ovala, nedgrävda hyddgrunder 
som även benämnes skärvstensvallar. Undersökning
sområdet begränsas av hyddgrundernas utbrednings
område och omfattar en yta av 60.000 -100.000 km^ 
från Ljungan i södra Jämtland och upp till norra Väs
terbotten. Geografiskt ligger hyddgrundernas utbred
ningsområde inom de geomorfologiska zonerna 
förfjäll och delar av bergkullslätt. Området karaktäri
seras av stora sjöar som mot SÖ avvattnas via älvar 
som förbinder kust och inland. 

Den huvudsakliga frågeställningen har varit om 
hyddgrunderna uppvisar ett bosättningsmönster och 
därmed utgör lämningar efter ett någorlunda enhet
ligt samhälle med ett gemensamt språk samt gemen
samma normer och traditioner. Kort sagt, visar 
hyddgrundernas utbredningsområde ett stamområde 
som bebos av individer som ser sig själva som ett 
folk? 

Av de ca 80 hyddgrunder som registrerats har ett 
20-tal undersökts från 1950-talet och fram till idag. I 
de ibland meterhöga vallarna med avfall och stora 
mängder skärvsten, har koldateringar visat att den 
huvudsakliga bruksperioden för hyddgrunderna 
varade i nära 2000 år, från 4600 till 2500 f Kr, kali
brerad tid. Alla utom två av de undersökta hyddgrun
derna faller inom denna period. I den bäst daterade 
hyddgrunden, Gråtanån 188, har 9 koldateringar ana
lyserats i lager som säkert tillhör bostadsanlägg
ningen och dateringarna täcker ca 2000 år, dvs hela 
bosättningsperioden. Två rektangulära hyddgrunder i 
Stalon var ca 500 år yngre. 

De lokaler där hyddgrunder har registrerats och 
vilka jag har fört till samma kategori, ligger relativt 
jämnt spridda över området. De har alla placerats vid 
vatten, främst vid utlopp och sammanflöden. Hälften 
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ligger på uddar och resten vid en älvstrand, på en 
holme eller i enstaka fall på ett näs. Samtliga har pla
cerats på grus- eller sandmark. På de flesta lokaler 
finns fler än en hyddgrund, vanligen 3-5 st. Den 
största samlingen på samma lokal är Stalon, Vilhel
mina där 11 hyddgrunder registrerats. 

Avståndsmätningar mellan första, andra och 
tredje närmsta grannen visar ett medelavstånd av 30-
40 km mellan lokalerna. Avstånden till närmsta 
granne varierar mellan 10 och 80 km. 10 lokaler lig
ger 10-20 km från närmsta granne, 17 lokaler mellan 
20 och 45 km och 2 lokaler har ett avstånd av 60 och 
80 km till sin granne. 

Lokalerna har i de flesta fall fler än en hyddgrund. 
Jag har valt att kalla dem byar eftersom de rymmer 
flera bostäder som har karaktär av mycket permanent 
bosättning. Mängden avfall är avsevärd och date
ringarna visar på långvarig användning. 

Jag har liknat byarna vid de små nordamerikan
ska j ägargrupper som bl a Helm benämner lokala 
band, dvs ett mindre antal familjer som vanligen är 
nära släkt. Grupper av byar har kunnat kopplas sam
man på grundval av deras placering i förhållande till 
gemensamma vattensystem. De utgör tillsammans ett 
regionalt band, dvs ett antal lokala band som har star
kare bindning sinsemellan och gemensamma mötes
platser. 

De 29 byarna i min undersökning har kunnat 
föras samman till 13 regionala band. Av dessa består 
tre byar av ensamliggande hyddgrunder som inte kan 
kopplas till andra byar. Alla tre ligger i utkanten av 
utbredningsområdet och endast en, Gäddede, är 
undersökt. 

Gäddede avviker något från övriga lokaler dels 
genom sin lokalisering långt västerut i ijällnära läge, 
men också för sin sammansättning av råmaterial som 
består av mycket stor andel flinta och rödskiffer. De 
övriga två, Grucken och Ottsjön, är båda något 
osäkra vad gäller kategoriseringen hyddgrund och 
jag har inte heller besökt lokalerna. 

Två regionala band, Svanfors och Storån, utgörs 
av ensamma lokaler där fler än en hyddgrund regist
rerats. Även dessa ligger i ytterområden. Alla övriga 
lokaler kan föras samman till grupper om 2-5 byar 
som mer eller mindre tydligt sammanbinds av vatten
drag. 

Hyddgrunderna har sannolikt varit vinterbostä
der. Ett golvplan underjord är mer funktionellt under 
vinterhalvåret. Jordvärmen kan tillvaratas och ytor 
genom vilka värmen kan avgå t ex vägg och tak blir 
mindre. Även den stora mängden skärvsten som 
påträffas i vallarna kan indikera att det är under en 
kylig årstid som bostaden har använts. Uppvärmda 

stenar kan förutom att värma mat och vatten också 
användas som värmereservoarer i marken. 

Andra faktorer som kan indikera vinterboende 
kan t ex vara den stora övervikten av älgben. Älgjakt 
försiggår vanligen vintertid och i många av hydd-
grundernas närområde finns långa fångstgropsystem. 
Ett mindre antal fångstgropar i hyddgrundernas när
område har också daterats till samma tid som bostä
derna. 

Vinterbyn motsvaras av ett litet antal familjer 
som troligen är nära släkt. Antalet hyddgrunder på 
lokalerna tyder på att byn bestod av 2 - 5 familje
grupper. 

Min tolkning är att det regionala bandet i likhet 
med nordamerikanska j ägargrupper delade upp sig i 
mindre enheter under vintern p.g.a att årstiden inne
bar större risker för befolkningen. Om jakten miss
lyckades eller omöjliggjordes p.g.a. vädret fanns inte 
samma lättåtkomliga ersättning som under somma
ren när växter och fisk mm kunde utgöra ett tillskott. 
Placering och antal individer kan därför ha bestämts 
med hänsyn till den viltstam som vintertid vanligen 
fanns inom rimligt avstånd ifrån boplatsen. Om det 
regionala bandet hade bott tillsammans även under 
vinterhalvåret skulle detta ha utökat jaktområdet för 
att livnära alla eller så skulle det ha varit nödvändigt 
att flytta boplatsen till nya jaktmarker. 

I de etnografiska källorna från Nordamerika och 
Sibirien är i stort sett samtliga exempel på hus eller 
hyddor med nedgrävd golvyta använda vintertid och 
man hade andra bostäder under sommaren. 

Sommarboplatsen där det neolitiska regionala 
bandet samlades var sannolikt en plats som gynnade 
samvaron mellan vinterbyarnas lokala band och där t 
ex fiske och växtinsamling utgjorde ett större inslag 
av aktiviteterna. Lämpliga sommarboplatser kan ha 
legat där vattenvägarna från byarna möttes. 

I regionen som utgörs av byar i Vilhelmina sn är 
vattenlederna som förbindelselänkar mycket tydlig. 
Alla 3 byar samt en ensamliggande hyddgrund ligger 
längs vattendrag som mynnar vid en samling mindre 
sjöar. En genomgång av samtliga lokaler och fynd i 
Vilhelmina kn gav som resultat att dessa sjöar, fram
för allt Maksjön och Varris, har den största koncen
trationen daterbara neolitiska fynd och 14C-
dateringar. Även större neolitiska boplatser finns i 
området. Min tolkning är att de representerar som
marboplatser för de grupper som under vintern levde 
i hyddgrunderna vid Stalon, Dalasjö och Gråtanån. 

Området där sommarboplatserna lokaliserats 
karaktäriseras av sitt läge i mötet mellan vattenvägar 
från vinterbyarna, men även av att området är 
mycket boplatsrikt och representeras av både sten-
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och bronsålderslokaler. Liknande områden finns i 
andra regioner där boplatskoncentrationer återfinns 
vid sammanflöden som sammanbinder vinterbyar, t 
ex vid Åsele, Rätan och Umeälven. 

En diskussion om när flyttningarna mellan som-
mar- och vinterboplatsen har ägt rum baseras på de 
ramvillkor som naturomgivningen och klimat kan 
sätta framför allt under årstidsväxlingar. Flyttningen 
till vinterboplatsen företogs troligen innan marken 
frusit och snötäcket lagt sig eftersom gropar i marken 
antyder att de bör ha anlagts i tjälfri mark. Även 
insamling av råmaterial till stenredskap och sten till 
kokgropar måste ha företagits innan snön föll. 

Andra begränsningar var t ex de perioder när isen 
lade sig och framför allt förfallstiden på våren när 
alla förflyttningar innebar mycket stora risker. 

Hyddgrundernas totala utbredningsområde inklu
sive de regionala bandens omkringliggande nyttjan-
deområde omfattar mer än 100.000 km2. Varje 
regionalt band har teoretiskt en areal av ca 8000 km2 

att disponera för jakt, fångst och insamling. Variatio
nerna är dock stora i och med att de regionala ban
dens storlek varierar. En jämförelse med sentida 
j ägargrupper som funnits i liknande områden och 
med liknande ekonomi visar att variationerna kan 
vara stora men att arealerna sannolikt är både rimliga 
och realistiska. 

Det bandsamhälle som levt inom ett stort område 
i mellersta Norrlands inland har definierats efter en 
gemensam bostadstyp. Om de även ingått i ett enhet
ligt samhälle, dvs om de utgjorde en stam som under 
en lång period hade ett besläktat språk och gemen
samma värderingar bör även andra faktorer än bosta
den ha varit gemensamma. 

Likartade redskap och material kan vara en sådan 
gemensam faktor. Fynden, som förutom en mycket 
stor andel skrapor, även innefattar skifferredskap är 
också likartade i alla undersökta anläggningar men 
de förekommer även utanför området och i kustregi
onerna vilket kanske indikerar samtidighet snarare än 
kulturtillhörighet. Typiskt för inlandets neolitiska 
skifferfynd är dock att en övervägande del består av 
spetsar och de har tillverkats av röd skiffer i motsats 
till kustens grå och svarta skiffrar. 

Fynden kan sägas vara produkten av en gemen
sam kultur men de faktorer som skapat förutsättning
arna är sannolikt av annan natur. En mycket viktig 
förutsättning kan ha varit den ekonomiska basen som 
av benmaterialet att döma har varit älgen. Älgben 
dominerar mycket klart över bäver som är den andra 
art som förekommer i mätbar omfattning. Identifie
rade ben av älg utgör 90% och bäver 10% i hydd-
grunderna i motsats till den totala fördelningen av det 

förhistoriska benmaterialet i Norrlands inland där 
bäver utgör hela 64% och älgben 36%. 

Ytterligare stöd för älgens betydelse kan utbred
ningen av fångstgropar sägas vara. De mest fångst
gropstäta delarna av norra Sverige har ett 
utbredningsområde som är något vidare, men i övrigt 
identiskt med hyddgrunderna. Fångstgroparna repre
senterar både älg- och rengropar och de omfattar hela 
förhistorien. De flesta har daterats till järnåldern. 
Fångstgroparna kan därför inte förväntas spegla 
enbart de neolitiska älgjägarna men vad de framför 
allt visar är var de bästa älgmarkerna fanns. 

Även hällristningar och hällmålningar domineras 
av älgmotiv och därefter avbildningar av människor. 
Utbredningen av de hittills registrerade samtida bild
framställningarna i Norrland begränsas i stort även 
dessa till samma område som fångstgroparna och 
hyddgrunderna. 

Hyddgrundernas utbredning kan alltså kopplas 
till de områden som under förhistorien sannolikt 
hade de bästa älgmarkerna och de bör därför ha varit 
den befolkning som i störst omfattning av alla base
rade sin ekonomi på älgjakt. 

Älgen bidrog inte enbart med föda. Man kan 
räkna med att även skinn, horn och ben har varit 
mycket viktiga produkter. 

Andelen skrapor i hyddgrunderna är mycket stor 
och i vissa fall det helt dominerande redskapet bland 
stenartefakterna. Jag har valt att diskutera skraporna 
för att belysa frågor rörande arbetsfördelning mellan 
man och kvinna. 

Inga slitspårsanalyser för funktionsbestämning 
har utförts på skrapmaterial från hyddgrunderna och 
analyser av skrapor från andra norrländska boplatser 
har givit mycket varierande resultat. Oftast uppvisar 
boplatserna en dominans av antingen "mjuka" eller 
"hårda" skrapor, dvs använda antingen på mjuka 
material som t ex skinn, eller på hårda material som 
trä, horn eller ben. 

I samtliga etnografiska beskrivningar av arbets
fördelning anges att kvinnorna har huvudansvaret för 
skinnberedning och sömnad. Arbetsfördelningen har 
sannolikt även en praktisk betydelse eftersom skinn
arbeten kan kombineras med ansvaret för de små bar
nen. Jakt bör ha varit en prioriterad sysselsättning 
vintertid eftersom inga kompletterande växtfödoäm-
nen kan samlas. Den korta tid som dagsljus rådde 
upptogs sannolikt också till stor del av födoinsam
ling. Både skinn och kött var mycket viktiga under 
vinterperioden och skinnen hade den bästa kvalite
ten. 

Med hänvisning till att antingen hårda eller 
mjuka material bearbetats till dominerande del enligt 
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tidigare analyser har jag antagit att i de vinterbostä
derna som behandlas här var skinnberedning en vik
tig syssla och att skraporna tillverkades och användes 
främst av kvinnorna för detta ändamål. 

Förutom skraporna av kvarts och kvartsit är skif
ferredskapen en viktig fyndkategori. Små tångepil
spetsar har påträffats i alla undersökta hyddgrunder 
och i de flesta har även böjda knivar framkommit. En 
ökad skifferanvändning har konstaterats under 
samma period som hyddgrunderna har varit i bruk. I 
hyddgrunderna märks en övervikt av röd skiffer trots 
att råmaterialet enligt tillgängliga källor har varit 
mycket sällsynt. En av de viktigaste råmaterialkäl
lorna för röd skiffer har konstaterats inom ett bälte 
från Ströms Vattudal och mot NÖ till Risbäck och 
vidare mot Kultsjön. Även mindre områden med 
blottor finns noterade och en stor del av dessa ligger 
inom de regionala bandens områden, dvs i nära 
anslutning till hyddgrunderna. Tillgången till röd 
skiffer bör alltså ha varit bättre för de neolitiska band 
som levde inom dessa områden än för andra grupper. 

Den röda skiffern var eftertraktad även utanför 
dess källområden vilket framför allt märks vid den 
mittnorska kusten där andelen röd skiffer är mycket 
stor. Inga rödskifferblottor har konstaterats i dessa 
delar av Norge och man antar att materialet har häm
tats från Jämtland och Västerbotten (S0borg 1986). 
Även de fynd av rödskiffer som påträffats i Finland 
relateras vanligen till källor i norra Sverige. 

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 indika
tioner på spridning av råmaterial i båda riktningarna 
finns alltså. Mycket tydligt märks detta i hyddanlägg-
ningen vid Gäddede där båda råmaterialen förekom
mer i rikligare mängd än i övriga hyddgrifnder. 

Den röda färgen kan antas ha varit betydelsefull. 
Dels för att den är sällsynt som råmaterial men ändå 
dominerar bland skiffermaterialet i hyddgrunderna, 
och dels för att den är så rikligt förekommande utan
för källområdet t ex vid den norska kusten där råma
terialet saknas. 

Rött är vid sidan om svart och vitt den färg som 
först namnges i kulturer där färger givits namn. Den 
har också stor betydelse i de samhällen där färger är 
symbolbärare. 

Jag har antagit att den röda färgen har varit viktig 
och troligen också har haft en symbolisk betydelse. 
Kunskapen om och närheten till geologiska rödskif-

ferformationer kan ha varit en sammanbindande fak
tor för det folk som bebodde hyddorna och som hade 
älgen som en viktig ekonomisk grundsten. Den röda 
skiffern och älgen hade sannolikt både en funktionell 
och en symbolisk betydelse. De har båda sitt centrum 
inom mellersta Norrlands skogsland. I samma 
område har hyddgrunderna visat ett bosättnings
mönster som jag tolkat som spåren av en gemensam 
stam på bandnivå som existerade under slutet av 
mesolitikum och 2000 år framåt. 

6.8. SLUTORD 

Hyddgrunderna representerar enligt min mening spå
ren av ett acefalt semi-sedentärt samhälle på band
nivå. Ingen egentlig maktstruktur kan spåras även 
om man kan ana ett centralområde i ut bredningsom
rådets mittersta del vid Hotingsjön. Den största av 
skärvstensvallarna vid Bellsås, Hotingsjön är den 
mäktigaste av alla och den har även den äldsta dater
ingen, men fyndmaterialet skiljer sig inte från övriga 
hyddgrunder och den ger inte intryck av att ha haft 
andra funktioner än som bostad för en familjegrupp. 

Konsekvenserna av de resultat som jag menar 
mig ha funnit blir att alla spår av aktiviteter från 
4600-2500 f Kr inom undersökningsområdet bör 
kunna länkas till den befolkning som uppförde och 
levde i de nedgrävda hyddorna. Om jag hade haft den 
insikten när jag började mitt arbete skulle det kanske 
inte blivit av. Den totala mängden boplatser och fynd 
i det 100.000 km2 stora området är mycket omfat
tande och boplatserna är vanligen mycket blandade. 
Jag skulle sannolikt ansett det vara en omöjligt upp
gift att sortera ut det neolitiska materialet på ett till
fredsställande sätt. Resultatet av att jag koncentrerat 
mig på enbart en fornlämningstyp gör dock att fort
satta studier bör innefatta även alla andra spår från 
samma tid. Min förhoppning är att framtida forskare 
skall kunna utnyttja de hypoteser som kan ställas uti
från hyddgrundernas material och därmed ge nya 
perspektiv på det neolitiska jägarsamhället i Norr
land. 

Frågor som inte behandlats i avhandlingen men 
som med nödvändighet följer av resultaten är bl. a 
hur informationsflödet inom samhället har fungerat. 
En samhällsstruktur som har överlevt i mer än 2000 
år kräver sannolikt ett fungerande kommunikations
nät som underhåller och stärker samhörighetskäns
lan, vilket bl a beskrivs av Hill (1978). Hon anser att 
hos jägar- samlar grupper har det varit livsnödvän
digt att upprätthålla långlivade kommunikationsnät 
över större områden med hjälp av språket, antingen 
genom ett gemensamt eller besläktat språk, eller 
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genom system där man blir flerspråkig. Varor har för
flyttats, vilket framför allt flintfynden styrker, och 
detta innebär att kommunikationsvägar har funnits 
och därmed också kunskap om förändringar i sam
hället. 

Andra aspekter är t ex befolkningsmängden inom 
det område som jag behandlar som ett stamområde. 
För att finna lämpliga äktenskapspartners anges t ex 
att ett minsta antal bör vara 500 individer (Kosse 
1990:292). Antalet hyddgrunder indikerar att befolk
ningsmängden kan röra sig om mellan 500 och 1000 
individer. Resonemanget leder, med utgångspunkt 

från byarnas spridning, till slutsatsen att glest befol
kade områden bör ha ett betydligt vidare rörelseom
råde än tättbefolkade områden. 

Förändringar inom samhället under den 2000-
åriga perioden har inte heller diskuterats och ett mer 
djupgående studium av fynd och anläggningar kan 
vara av värde vid sådana frågeställningar. 

En mängd nya frågeställningar blir oftast följden 
av de resultat som kommer av enskilda arbeten och 
min förhoppning är att även detta kan bidra till fort
satta studier av jägarkulturer i Norrlands inland. 
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One of the largest prehistoric features in Norrland is 
the so called fire-cracked stone mound, a large shal
low pit surrounded by a mound or midden of fire-
cracked stones and other refuse material. Size differs 
from around 10 m up to more than 20 m in diameter 
including the surrounding mound. Different interpre
tations have been given but not until a 1976 excava
tion in Vilhelmina parish, Västerbotten county, did 
the conclusion that they were house constructions 
become clear. More than 80 house remains of this 
kind have so far been found in the woodlands of the 
middle part of Norrland, east of the high mountains 
and some 100 km west of the coastal area. 

The main issues in this thesis were primarily to 
see if the locations of the house remains displayed a 
settlement pattern, and secondly if the artifacts and 
refuse material as well as the datings show enough 
similarity to suggest that they belonged to one people 
with a shared economy and maybe also shared 
values. 

The artifacts and refuse material from the house 
remains indicate a neolithic hunter-gatherer society. 
Anthropological material about recent hunters and 
gatherers in northern parts of the world was used to 
get a better understanding of what the subsistence 
strategies and the social structures look like among 
these people. Theories referring to band societies 
show certain common traits all over the world and in 
different environments. These have also been useful 
and many of the models presented over the years are 
based on records of North American Indian societies. 
Literature about these societies has been a very fru
itful source for this work. 

The archaeological records consist of information 
on size, form and location from 63 registered houses, 
and excavation reports from another 20 house 
remains. Together they are scattered over an area of 
more than 60,000 km2. 

Four of the houses, including the surrounding 
middens, have been subject to total investigation and 
16 were excavated in parts, some only to the extent 
of about 5%. All of the excavated houses are presen
ted in the book with data on size, form, location and 
also adminstration data from the excavation. The sur
rounding midden is described as well as the floor 

area with features consisting mainly of cooking-pits. 
Finally datings from carbon analysis are presented 
and also the artefacts and the analysis of the bone 
material. 

Because of the dug-out floor and the large amount 
of fire-cracked stones, the houses are interpreted as 
winter dwellings. Sites from three presumed summer 
camps are therefore also described. 

In my research I have studied prehistoric houses 
in other parts of northern Scandinavia. I have also 
used anthropological literature on hunter-gatherers in 
North America and Siberia as well as to some extent 
the Sami people of Scandinavia. These serve as a 
complement and comparative material in my inter
pretations of the construction of the houses and of the 
subsistence strategies of neolithic band society. The 
material that has been useful is presented in chapter 
4. 

In the following chapter I sum up the results from 
the information about all house remains. Statistics 
are used to find the frequencies of, for example, floor 
size or entrance direction. In other cases very small 
details have shown to be very valuable. Details in the 
excavation report, when occurring once, can be vie
wed as insignificant but if they are repeatedly found 
in other houses can be of great importance. 

There is great variation in house size. The interior 
floor area varies from 7 m2 up to 40 m2 but also lar
ger floor spaces exist. The mean depth of the floors is 
0.5 m. In most cases entrances face towards the 
water which is usually some 10-20 meters away. 

The house construction is assumed to have been 
built up with poles leaning towards each other, for
ming a conically shaped building. In four of the hou
ses there were traces of leaning poles in the 
earth walls. No traces of roof covering have been 
found. In ethnographic examples it is more common 
with bark, turf and soil than skin in semi-subterra
nean winter houses, when the site is of a more per
manent type. These are also the most probable 
materials in this environment. Because of the large 
amounts of refuse surrounding each house they have 
a character of long lasting permanent dwellings. In 
some middens the datings show a continued occupa
tion for more than one thousand years. 
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On the floor surfaces there are, in most houses, 
one or several cooking pits. They are round pits, 0.4-
0.7 m in diameter and 0.3 m deep. The pits are filled 
with darkish colored soil with charcoal, burnt bones 
and fire-cracked stones. 

As well as in the cooking pits and on the floor, 
the middens also contain large amounts of bone. In 
most cases all of the bones are burnt but in some 
houses also unburnt bones are preserved. 

The analysed bones in the houses are from elk 
(moose) (90%) and beaver (10%), and a few species 
of fish and bird are identified. 

14 In total, there are 44 analysed C-datings from 
the excavated houses. The oldest samples come from 
the bottom of the middens and they have rendered 
datings between 4600 BC and 3800 BC (cal). The 
youngest datings actually belonging to the houses 
come from the floor area, and in particular from the 
cooking pits. They are assumed to represent the end 
of the phase when the houses were used, as it is rea
sonable to expect the floor to have been cleaned out 
each autumn. The datings cover a period between 
3700 BC and 2500 BC (cal). The whole period 
during which houses of this type have been used has 
therefore been estimated to 4600-2500 BC (cal). 

In one of the villages where three houses have 
been excavated the datings show that they probably 
were occupied at the same time. Also the slate arte
facts have been used to demonstrate that several 
nuclear or extended families lived together in the vil
lage. The decorated end part of handles on knives or 
daggers are differently produced in the houses but 
they are similar within each house. My hypothesis is 
that this shows three different families who had their 
own special marks on their tools. 

The last chapter in this thesis is called "The Red-
Stone People" indicating that the people who occu
pied the houses were all part of a social network with 
a common economy and values, and also probably 
sharing the same language. 

Within the whole area where house remains of 
this type are found, 83 houses are registered. Most of 
them are found in groups of 2-5, but single houses, 
and as many as 11 houses, existed at the same loca
lity. In a few cases I have assumed that single houses 
located less than 10 km away from each other belong 
to the same settlement. 

The settlements with one or more houses have 
been interpreted as 29 winter villages. The villages 
have been defined as a local band according to June 
Helm's definition of North American hunter-gathe
ring societies. A local band is a small number of rela
ted families who live together throughout the year. 

During the summer a local band usually joins other 
local bands and forms a regional band. 

The mean distance between the villages is 
approximately 3.5 km. By their locations near water 
courses it has been possible to geographically con
nect two or more winter villages that hypothetically 
formed regional bands. Villages that are connected 
by waterways are assumed to have met by the conflu
ence during summer. In North America and in the 
Sami community in Northern Finland the boundary 
between rivers are natural territorial borders. 

The 29 winter villages have been clustered into 
13 regional bands. In one of the regions, Vilhelmina 
parish, all prehistoric sites were studied to find sites 
with artefacts corresponding to those in the houses 
and with contemporaneous datings. A concentration 
of artifacts and datings was found by smaller lakes 
where the waterways from all winter villages con
nect. Three larger sites, where cooking pits, datings 
and a few artefacts corresponded to the houses, are 
most likely to have been summer camps belonging to 
the winter settlements at S talon, Gråtanån and Dala
sjö. 

The size of regional territory differs between 
large regional bands and smaller bands. The size of 
the whole area is measured to approximately 100,000 
km2 when including the assumed exploitation area of 
the regional bands. Hypothetically, each regional 
band would have access to 9000 km2 but when lo
oking at the map it is obvious that large areas were 
not used intensively and many band territories were 
much smaller. 

In the same area where houses occur, the fre
quence of pit-falls is very high, as compared to the 
surrounding areas in the south and maybe also north 
where, unfortunately, complete information is lack
ing. As earlier mentioned there is a predominance of 
elk bones in the house remains. It is therefore propo
sed that the elk, as one of the most, or the most 
important prey, is also the reason why a long lasting 
society with a stable settlement pattern could exist 
for more than 2000 years. 

The location of the settlements is also in some 
respects assumed to have been chosen by the pre
sence of elk, as the winter villages probably were 
located where a local elk population stayed during 
winter. Long systems of pit-falls are often found 
close to the the villages. Other resources, such as 
fish and small game and also plants and roots, should 
not be overlooked though, but evidence is still very 
scarce. 

The importance of elk is also obvious in the pain
tings and carvings that are found in Norrland as elk is 
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the only animal represented in the pictures. 
Among the artefacts in the houses small scrapers 

are the dominant category. No use-wear analysis has 
been made on scrapers from the houses. The function 
is therefore unknown and has in this context been 
interpreted from other aspects. The winter skins were 
the most valuable, and it is reasonable to assume that 
the skins also were taken care of during winter. Win
ter is the most important season for hunting, as most 
fishing and gathering is not possible. In all ethno
graphic literature on hunting societies the men take 
care of the hunt, hunting equipment and woodwor
king. The women are in charge of preparing skins 
and sewing. If this is also true for prehistoric socie
ties, and we assume that the scrapers are skin scra
pers, it is women's work that, up to 90 %, is 
represented among the tools in the houses. 

Other artefacts in the house remains consist 
mostly of ground slate tools. Projectiles are found in 
all houses and knives are present in many cases. The 
handles of the knives or small daggers are often 
decorated at the top, showing shapes of animal heads 
or ears, mostly elk. In this thesis the presence of red 
slate is stressed. In most of the houses red slate dom
inates over gray or black slate. According to existing 
literature there is no diffence in quality but the red 
and green slate is much rarer than the grey and black 
slate. During the neolithic period an increasing use of 
slate is documented and there seems to be a prefe
rence for red slate in the inland of Norrland. 

In one of the houses, Gäddede in western Jämt
land, artefacts of red slate were very numerous as 
well as flint. This is of great interest because of the 
large amounts of red slate that have been found on 

the Norwegian coast and also because of the flint fla
kes and scrapers found in deep layers in the middens 
of the houses. An exchange of raw material must 
have taken place. Flint occurs as ice transported 
blocks on the Norwegian coast and exposed rocks of 
red slate can be found in certain places close to the 
high mountains in the middle part of Norrland. No 
raw material deposits of red slate have been found in 
those parts of Norway. 

The red slate was preferred to the grey and black 
slate. The reason might be the rareness in itself but it 
is much more reasonable to assume that the red 
colour had special value. In cultures where only a 
few colours have names, red is always the third 
colour to be named, after black and white. Red is also 
an equally important symbol as black and white in 
societies where colours are symbol-bearers. In the 
archaeological record we also find red colour in the 
rock paintings and in graves where ochre occurs. 

The exposed deposits of red slate known in Norr
land are localized to the same area as the houses. The 
largest deposits are found in the western border area 
between Jämtland and Västerbotten, and also in one 
limited area on the east coast close to the site Över-
veda in Ångermanland. Smaller deposits of exposed 
red slate have also been found at several other places 
not far from the winter villages. 

I have suggested that the knowledge of, and 
exclusive access to, the raw material sources of red 
slate had been a very important resource, and that 
this might have been one of the factors that helped 
unite the people as a group. 
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BILAGOR 

BILAGA 1. HYDDGRUNDERI VÄSTERBOTTEN, VÄSTERNORRLAND OCH JÄMTLAND. 

Hyddgrunder Västerbotten (Sida 1 av 2) 

Socken Raä nr Lokal Storlek 
inkl. vall 

Golv
storlek 

Golvdjup Golvets 
form 

By nr 

Sorsele 471 Laisälven 9,5x8 4,5x3,5 0,6 rund 1 

471 Laisälven 12x9 7x4 0,3 oval 

471 Laisälven 25x9 20x7 0,0 rekt 

Sorsele 277 Sandsjön 23x19 10x8 0,7 oval 2 

278 Sandsele 17x10 9x5 0,3 oval 

Stensele 17 Tjikkiträsk 15x10 9x6 0,5 oval 3 

18 Tjikkiträsk 9x8 5x4 0,6 rund 

375/ 85:23 Tjikkiträsk 16x16 4,5x4,5 0,8 rund 

375/ 85:65 Bastuträsk - 6x8 1-1,5 oval 

42 Gottjakksel ca 12x7 10x6 1,0 oval 

Nor sjö 230 Svanfors 15x13 7x6 0,2 rekt 4 

232 Svanfors 14x9 7x4,5 0,3 rekt 

Lycksele 228 Siksele 19x13 7x4 0,2 oval 5 

Lycksele 101 Lycksele 19x16 9x6 0,3 oval 6 

310 Lycksele 15x15 5x5 0,3 rund 

Lycksele 1135 Rusksele 18x13 8x5 0,5 rekt 7 

1135 Rusksele - 7x3,5 0,2 rekt 

1135 Rusksele - 7x4,5 0,1 rekt 

1135 Rusksele - 7x4 0,2 rekt 

1136 Rusksele 15x11 7x4,5 0,5 rekt 

Vilhelmina 188 Gråtanån 20x25 7x6 0,4 rund 8 

554 Gråtanån 15x10 7,5x4,5 0,75 oval 

557 Gråtanån 21x11 16x5 0,4-0,9 rekt 

565 Gråtanån 11x8 5,5x3 0,3 oval 
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Hyddgrunder Västerbotten (Sida 2 av 2) 

Socken Raä nr Lokal Storlek 
inkl. vall 

Golv
storlek 

Golvdjup Golvets 
form 

By nr 

577 Gråtanån 12x12 7x6 0,6 rund 

Vilhelmina 716 Volgsele 15x12 8x8 0,5 rund 9 

Vilhelmina 636 Stalon 8x6,5 4x4 0,25 rund 10 

636 Stalon 9,5x6x5 7x4 0,2 rekt 

636 Stalon 5x4,5 3,5x3 0,1 rekt 

639 Stalon 18x16 8x5 0,5 oval 

772 Stalon 11x11 5,5x4,5 0,3 rund 

773 Stalon 18x14 7x7 1,0 rund 

774 Stalon 15x11 5,5x5,5 0,5 rund 

774 Stalon 13x10 4x3 0,2 rund 

780 Stalon 15x15 7x5 0,1 oval 

780 Stalon 15x15 6x5 0,1 rund 

579 Stalon 13x8 6,5x3,5 0,2 oval 

Vilhelmina 467 Dalasjö 10x10 4x3 0,6 rund 11 

469 Dalasjö 19x17 7x6 0,3-1,0 rund 

497 Dalasjö 6x5 3x2,5 0,4 rund 

Åsele 123 Torvsjö 11x7 4x4 0,5 rund 12 

? Torvsjö 12x15 5x3 0,7 oval 

Åsele 404 Visjön 24x17 ? 1,0 oval 13 

404 Visjön 16x12 ? 0,1 ? 
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Hyddgrunder Jämtland (Sida 1 av 2) 

Socken Raä nr Lokal Storlek 
inkl vall 

Golv
storlek 

Golvdjup Golvets 
form 

By nr 

Frostviken 101 Gäddede 10x7 6x4 0,2 oval 14 

Alanäs 143 Alanäs 17x17 4x4 0,2 rund 15 

166 16x12 3,5x3,5 0,3 rund 

Ström 110 Strömsund 6x6 2,5x2,5 0,2 rund 16 

251 Eds viken 20x20 8x7 1,0 rund 

Offerdal 537 Långan 1 9x9 3x3 0,2 rund 17 

543 Långan 1 12x11 4x3 0,3 rund 

543 Långan 1 18x14 6x4 0,4 oval 

433 Långan 1 20x14 10x4 0,3 rekt 

548 Långan 1 24x15 9x4 0,5 oval 

Aspås 403 Långan 2 15x10 9x7 1,0 oval 18 

403 Långan 2 9x8 5x3 0,5 oval 

403 Långan 2 6x6 3x3 1,2 rund 

Undersåker 10 Ottsjön 6x7 2x2 0,1 rund 19 

Åsarna 27 Grucken 17x16 6x5 0,2 rund 20 

Rätan 9 Rätan 10x10 3x2 0,2 rund 21 

59 Rätan 8x8 3x3 0,2 rund 

170 Rätan 11x11 3x3 0,2 rund 

Fjällsjö 27 Vängelälv 27x15 8x5 ? oval 22 

Tåsjö 30 Sundsjö 15x15 4x6 0,1-0,2 oval 23 

101 Hoting 1 23x23 6x6 0,5 rund 

102 Hoting 1 20x18 10x4 0,4 oval 

281 Hoting 1 30x17 6x7 ? rund 

282 Hoting 1 12x12 5x5 1,0 rund 

163 Långön 15x15 10x10? ? rund 

226 Långön 15x15 7x4 0,8 rekt 

Bodum 98 Rörströmsälv 15x15 8x8 ? rund 24 

26 Lesjön 20x12 10x7 0,3 oval 

Bodsjö 97 Strängen 11x8 3,5x2 0,1 rekt 25 
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Hyddgrunder Jämtland (Sida 2 av 2) 

Socken Raä nr Lokal Storlek 
inkl vall 

Golv
storlek 

Golvdjup Golvets 
form 

By nr 

164 Strängen 11x8 4,5x2 0,3 rekt 

164 Strängen 6x5 4x2 ? oval 

167 Strängen 18x9 6x3 0,5 rekt 

Lockne 235 Strängen 11x6 6x2 0,3 rekt 

Stugun 151 Mörtsjön 20x10 7x3 0,3 oval 26 

86 Ammerån 8x4 7,5x2,5 0,4 oval 27 

Hyddgrunder Västernorrland 

Socken Raä nr Lokal Storlek 
inkl. vall 

Golvets 
storlek 

Golvdjup Golvets 
form 

By nr 

Anundsjö 556 Storån 19x14 10x4,5 ? rekt 28 

261 Storån 17x12 6x4 ? oval 

260 Storån 17x11 7x3 0,3 oval 

Haverö 446 Fäningen 12x8 3x5 0,3 oval 29 
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BILAGA 2. Tabell över dateringar i hyddgrunderna samt övriga dateringar. 

Kalibrerade 14 C värden (Sida 1 av 5) 

Lab nr Lokal, ani 14C BP Kalibrerad 14C-
ålder B C 

Lager Provets läge 

St 1615 Lesjön 26 2390±65 406 (395)376 Härd utanför hyddan 

St 1647 Lesjön 26 2245±85 397 (372) 196 Härd på östra vallen 

St 1648 Lesjön 26 5765±110 4780 
(4670,4633,4618) 
4500 

Skärvstenssamling vid 
vallen 

St 1649 Lesjön 26 3735±100 2310 
(2174,2169,2141)19 
90 

Kolkoncentration, golvet 

St 1650 Lesjön 26 5285±130 4332 
(4217,4204,4140,41 
18,4045) 3980 

4 Kollager i södra vallens 
understa lager 

St 1651 Lesjön 26 6345±180 5480 
(5315,5261,5246) 
5144 

4 el 5 Kollager i södra vallen 

St 1652 Lesjön 26 2830±70 1093(998)909 Kollager, östra sidan 

St 1653 Lesjön 26 2785±75 1023(923)842 Kollager, östra sidan 

St 1654 Lesjön 26 2395±80 759 (407)394 Skärvstenshög utanför 
vallen 

St 1655 Lesjön 26 5440+115 4451 (4338)4157 Ben och kolgrop utanför 
vallen 

St 3233 Hoting 101 5190±140 4228 (3996)3816 4 Norra vallen 

St 3234 Hoting 101 5100±100 4030 
(3957,3838,3826) 
3780 

2 Norra vallen 

St 3235 Hoting 101 5425±140 4453 (4334) 4045 5 Norra vallen 

St 3236 Hoting 101 5745±110 4780 
(4662,4640,4595) 
4470 

6 Norra vallen 

St 8266 Torvsjö 123 4880±130 3790 (3693) 3522 Sydvästra vallen, 4 sam
manslagna prov 
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Kalibrerade 14 C värden (Sida 2 av 5) 

Lokal, ani 14c BP Kalibrerad 14C- Lager Provets läge 
ålder BC 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
188 

2730±160 1061 (897) 790 1 Sydöstra vallen, ruta 6 

1545±100 AD 410 (537) 620 2 Sydöstra vallen, ruta 5 

3775±100 2452(2200)2041 3 Sydöstra vallen, ruta 6 

36601100 2195(2037) 1910 4 Sydöstra vallen, ruta 6 

5615±100 4652(4464)4360 5 Sydöstra vallen, ruta 5 

4025±100 

5395±106 

2861 
(2574,2533,2508) 
2460 

3225±105 1630(1515) 1420 1 

4800±130 3773 2 
(3229,3560,3544) 
3378 

4700±100 3630 3 
(3504,3406,3384) 
3360 

5255±100 4234(4040)3990 4 

4350 
(4310,4288,4244) 
4046 

5440±100 4360(4338)4162 6 

5395±125 4360 7 
(4310,4288,4244) 
4042 

Golvytan, ruta 8 

46001100 3500 (3360) 3109 3 Golvytan, ruta 8 

Nordvästra vallen, ruta 
17 

Nordvästra vallen, ruta 
17 

Nordvästra vallen, ruta 
17 

Nordvästra vallen, ruta 
17 

Nordvästra vallen, ruta 
18 

Nordvästra vallen, ruta 
17 

Nordvästra vallen, ruta 
16 
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Kalibrerade 14 C värden (Sida 3 av 5) 

Lokal, ani 14c BP Kalibrerad 14C-
ålder BC 

Lager Provets läge 

Gråtanån 
188 

Gråtanån 
577 

Gråtanån 
577 

Gråtanån 
577 

Gråtanån 
577 

Gråtanån 
577 

Gråtanån 
554 

Gråtanån 
554 

Gråtanån 
554 

Gråtanån 
554 

Gråtanån 
554 

Stalon 636 
Al 

Stalon 636 
Al 

5259±100 

4580±175 

4258±160 

4740±145 

4695±165 

4655±175 

5320±70 

3635±95 

545±135 

4233 (4039,4010) 
3980 

3614(3351)3040 

3040 (2902)2618 

3690 
(3604,3585,3518) 
3360 

3679 
(3503,3408,3383) 
3147 

3640 
(3491,3486,3376) 
3100 

5540±75 4465(4363)4344 3 

4299 
(4225,4196,4155) 
4009 

5150±65 4033 (3983)3823 5 

5550±70 4466(4365) 4347 

2140 (2030,1990) 
1880 

AD 1280 (1405) 
1450 

Nordöstra vallens under
sta lager 

Sot, ben under södra val
len 

Kolkonentration i golv
ytan 

Kol från golvytan 

Ben- och kolgrop i västra 
vallen 

Kol från golvytan 

Södra vallen 

Avfallsgrop under vallen 

Södra vallen 

5340±70 4331 2-3 Nordvästra vallen 
(4230,4191,4163) 
4042 

Avfallsgrop under vallen 

Södra vallen 

Södra vallen 
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Kalibrerade 1 C värden (Sida 4 av 5) 

Lokal, ani 14c BP Kalibrerad 14C-
ålder BC 

Lager Provets läge 

Stalon 636 
Al 

Stalon 636 
Al 

Stalon 636 
A8 

Stalon 774 
Al 

Stalon 774 
Al 

Stalon 774 
A2 

3610±160 

4780195 

Stalon 636 4775±195 
A2 

Stalon 636 4970±270 
A2 

Stalon 636 5495±185 
A2 

Stalon 774 5395±180 
Al 

4910±90 

4100±140 

Stalon 774 5495±220 
A3 

2199 (2010,1973) 
1750 

6555±95 5548 (5483)5411 

3692 
(3622,3572,3535) 
3381 

3780 
(3620,3574,3533) 
3350 

4037 
(3780,3731,3727) 
3384 

4511 (4339)4109 

Stalon 639 3720±155 2452(2138) 1910 4 

Stalon 772 5180±70 4039(3994)3828 4 

Stalon 773 5000+180 3990(3785)3640 5-6 

4455 2 
(4310,4288,4244) 
4002 

5460±150 4460(4343)4050 5 

2890 2 
(2855,2824,2657,26 
40,2619) 2470 

4540 (4339)4080 5 

Södra vallen 

Härd utanför hyddan 

Kokgrop i golvytan 

Kokgrop i golvytan 

Kol från störd anlägg
ning i golvytan 

Grop utanför hyddgrund 

Västra vallens understa 
lager 

Sydöstra vallens understa 
lager 

Södra vallens understa 
lager 

Södra vallens mellersta 
lager 

3785 (3699) 3635 2 Kokgrop i golvplanet 

Södra vallens understa 
lager 

Östra vallens mellersta 
lager 

Skärvstenshög, djupaste 
lagret 
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Kalibrerade 14 C värden (Sida 5 av 5) 

Lokal, ani 14c BP Kalibrerad 14C-
ålder B C 

Lager Provets läge 

Tjikkiträsk 5300±80 
17 

Tj ikkiträsk 4445± 110 
17 

Tjikkiträsk 
17 

Tjikkiträsk 
17 

Tjikkiträsk 
17 

Tjikkiträsk 
17 

Maksjön 263 

Maksj 272 

Maksj 272 

Maksj 290 

Maksj 770 

Varris 519 

Varris 235, 
A2 

Varris 235, 
A 18 

6395±90 

7830±100 

7058±90 

7005±100 

5500+80 

7960±310 

4510±75 

4773±345 

5700±205 

4735±175 

4020+95 

4700±60 

6160±70 

4241 5 
(4220,4200,4147,41 
10,4088,4060,4048) 
4002 

3340 4 
(3095,3056,3047) 
2920 

5471 (5336)5240 

6780 
(6675,6651,6648) 
6503 

6070 (5963)5815 

5980 
(5950,5870,5843) 
5740 

4451 (4345)4257 

7299 (6861)6456 

3352 (3179)3041 

3953 (3574)3039 

4786 (4530)4344 

3695 (3605) 3342 

2844 (2530) 2456 

3620 (3416)3370 

ca 5290-4832 

Västra vallen 

Västra vallen 

Kolfläck utanför vallen 

Kokgrop sydväst om val
len 

som ovan 

som ovan 

kokgrop 

bengrop m kolbitar 

kol intill skifferspets 

kokgrop 

skärvstenskoncentration 

kokgrop ? 

fångstgrop 

fångstgrop 

fångstgrop 
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BILAGA 3. Avståndsberäkningar mellan "byarna". 

By, nr By, namn l:a närmsta 
granne, (km) 

2 :a närmsta 
granne, (km) 

3 :e närmsta 
granne, (km) 

1 Laisälven 38 67 90 

2 Sandsjön 30 38 59 

3 Tjikkiträsk 30 46 59 

4 Svanfors* (40) (40) (59) 

5 Siksele 25 74 90 

6 Lycksele 25 60 77 

7 Rusksele* (18) (20) (40) 

8 Gråtanån 32 44 46 

9 Volgsele* (15) (17) (31) 

10 Stalon 44 64 86 

11 Dalasjö 32 39 43 

12 Torvsjöån 13 39 46 

13 Visjön 13 34 40 

14 Gäddede 76 94 100 

15 Alanäs 32 32 45 

16 Strömsund 32 34 42 

17 Långan 1 10 67 71 

18 Långan 2 10 62 65 

19 Ottsjön 44 72 74 

20 Grucken 44 64 89 

21 Rätan 27 35 64 

22 Vängelälven 32 34 42 

23 Hoting 12 16 32 
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By, nr By, namn l:a närmsta 
granne, (km) 

2 :a närmsta 
granne, (km) 

3 :e närmsta 
granne, (km) 

24 Rörströmsälven* 10 11 12 

24 Lesjön* 10 16 32 

25 Strängen 20 35 71 

26 Mörtsjön 15 62 65 

27 Ammerån 15 48 58 

28 Storån 65 67 75 

29 Fäningen 20 27 90 

* I dendrogrammet har ej Volgsele medtagits, även Rusksele och Svanfors saknas p.g.a. att dessa återfunnits 
helt nyligen. Byarna Rörströmsälven och Lesjön är i dendrogrammet separata byar vilket senare ändrats och 
dessa har sammanförts till en by. 
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