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ABSTRACT 

 

 

Boplatsvallar, often translated as semi-subterranean settlements, is an ancient 
monument with a diffuse definition. Defined as –embankments that partially or 
completely surround a often lowered/dug down surface- this category of ancient 
monuments is also made up of a former category which traditionally was interpreted 
as winter settlements from the late Stone age in Sweden. This view of the ancient 
monuments carried over, to a certain extent, to this new definition. Should this be the 
case, that this category of ancient monuments are remains of winter settlements, 
used recurringly over an extended period of time, then they should exhibit similar 
signals in regards to the distribution of the anthropogenically altered soil chemical 
and soil physical properties at the sites.  

The area around Lillsjön, Anundsjö parish in Ångermanland, have four boplatsvallar 
located separately in the regional area. This means that they can be considered single 
contexts suitable to test the aforementioned hypothesis. 

The result of the intra-site study indicates that the sites have been used differently. 
Two of the sites exhibit a more local distribution of the heightened values of 
phosphates and magnetic susceptibility, distributed close around the ancient 
monument itself. The other two sites have a distribution of heightened values spread 
over a larger area around the ancient monuments, where one of the ancient 
monuments shows no particular difference from the background values at the site. 
This results thus suggests that there is a difference in how these boplatsvallar have 
been used prehistorically.   
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FÖRORD 

 

 

Den studie som presenteras i denna uppsats utgör en del i ett gemensamt arbete där 
området kring N Anundsjöån studeras. Under fältkurser i arkeologi, bedrivna av 
personal från Miljöarkeologiska laboratoriet och institutionen för Idé- och 
samhällsstudier vid Umeå Universitet, utvecklade man över tid ett mål att studera 
när området omkring Lillsjön blev stabilt och attraktivt nog för människor att vistas i. 
Lillsjön genomströmmas av N Anundsjöån; invid Lillsjön ligger två boplatsvallar och 
söderut efter N Anundsjöån har man lokaliserat ytterligare två. En av boplatsvallarna 
invid Lillsjön har varit föremål för fältkurserna som personal från Umeå Universitet 
handlett. 

Efter att dateringarna publicerades från en mesolitisk boplats i närheten av byn 
Aareavaara, 25 km norr om Pajala, fick man komplettera data angående inlandsisens 
avsmältning i norra Sverige. Den mesolitiska boplatsen, nästan 11 000 år gammal,  
visade sig ha varit lokaliserad nära inlandsisens rand, och detta lyfter frågan om hur 
pass lång tid det tar innan människor vistas i områden tidigare täckta av isen? 

De två studierna som utförts av området kring N Anundsjöån har fokuserat på två 
olika skalnivåer. Martin Jonsson (2014) har studerat ett 30 x 33 km (1000 km2) stort 
område med fokus på perioden 10 000 – 7 000 BP. Strandförskjutningen diskuteras 
ingående och hur de olika boplatserna i området ligger i förhållande till forntida 
strandlinjer. Detta utgör, tillsammans med andra geomorfologiska data, basen för en 
prediktiv modell som kan utgöra en grund för framtida inventeringar i området, där 
boplatser ännu inte upptäckts. 

Mattias Sjölander studerar i denna uppsats området på en lokal skalnivå, där fyra 
boplatsvallar efter N Anundsjöån har markkemiskt karterats över ett antal år. 
Boplatsvallar tolkas ofta som stenåldersbostäder, där en hypotes att de utgör 
vinterbostäder under neolitikum ofta förs fram. Markkarteringarna av dessa 
boplatsvallar, som ligger inom samma regionala område längs N Anundsjöån, låter 
oss studera de markkemiska signalerna från varje lokal och sedan jämföra dessa med 
varandra. Resultaten diskuteras utifrån hur man funktionellt utnyttjat delarna av 
boplatsytan, och vad vi kan säga angående dessa aktiviteter.  

Dessa båda studier utgör på så vis en grund i ett större projekt som växt fram efter 
undersökningarna av raä 260. Området kring Lillsjön ligger i fokus, där människan 
och miljön under mesolitikum studeras för att kunna analysera när och hur 
människor börjar röra sig i området. Människan som en kulturell agerande varelse är 
inte något som ingående diskuteras i uppsatserna, och är något som man framöver 
bör gå vidare med att studera för området.    
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1. INLEDNING 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Lillsjön, Anundsjö sn. i Ångermanland, är ett område som visar tydliga spår efter de 
glaciala och postglaciala processerna som verkat på området. Moränformer, 
dödisgropar, och paleokanaler finns spridda i området kring sjön.  

Raä 260 är en boplatsvall intill sjöns östra strand som under 2010 – 2012 varit 
föremål för en miljöarkeologisk undersökning. I samband med undersökningarna har 
även inventeringar utförts, vilka har lokaliserat ett flertal fornlämningar i området. I 
dagsläget finns 3 registrerade boplatsvallar inom Lillsjöns närområde, samt 1 som 
ligger och ca 3 km söderut efter norra Anundsjöån, invid Finnsjön, och inväntar 
registrering. Dessa har alla varit föremål för markkemiska karteringar och erbjuder 
på så sätt en chans att göra en metodinriktad studie inom vilken man diskuterar 
funktionellt utnyttjande, landskap, fornlämningsbegrepp och fornlämningarnas 
relationer till varandra.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats utgör en del av en gemensam insats, mellan författaren och Martin 
Jonsson (2014), vilken har det övergripande målet att rekonstruera paleolandskapet 
kring Lillsjön, Anundsjö sn., i Ångermanland. Detta för att möjliggöra analysering  
och tolkning av de tidiga ”bosättarnas” miljö, ekonomi och sociala organisation i 
området.  

Genom att arbeta på två olika skalor har man möjligheten att studera olika fenomen 
inom samma område, därav har det övergripande målet delats in i två studier vilka 
analyserar området på en regional och en lokal skalnivå. Ett gemensamt mål för de 
båda studierna är att utforma en geomorfologisk modell i bakgrunden för 
fornlämningsbilden i området. Detta behövs som underlag för de analyser som 
kommer att utföras.  

Martin Jonsson (2014) studerar området på en regional skalnivå. De analyser han 
utför baseras på geomorfologiska data och fornlämningsdata för området. Analyserna 
utförs i ett GIS program och ingår i prediktiv modellering för att kunna studera vad 
för andra områden i studieområdet som kan vara av intresse att inventera och 
studera. 

I denna uppsats studeras området på en lokal skala. Boplatsvallarna i detta område 
har undersökts i varierande grad och kommer att studeras utifrån intra-site analyser. 
Intra-site analyser brukar främst fokusera på spridningen av artefakter, 
arkeobotaniskt material och anläggningar. Detta innebär att man kan missa viktig 
information om det till exempel rör sig om flitigt rensade ytor där artefakter och 
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dylikt städas undan. Med hjälp av miljöarkeologiska analysmetoder kan man komma 
åt en annan typ av information vilken, beroende på områdets tafonomi, kan vara ett 
stöd för tolkningar rörande aktivitetsområde, aktiviteter som stört området och med 
vilken intensitet man utnyttjat området.  

Denna studie kommer utgå från analysresultaten man fått från markkarteringarna 
som utförts över boplatsvallarna i området. Detta tillvägagångssätt innebär att man 
gör minimalt med ingrepp i fornlämningen samtidigt som man kan göra en 
bedömning av hur pass påverkad platsen är av diverse aktiviteter, naturliga såväl som 
mänskliga, genom att studera jordmånsbildningen. 

Tidigare undersökningar av boplatsvallar, eller skärvstensvallar som de kallats, har 
fokuserat på vad man tolkat som fornlämningen i sig.  Hypotesen att det rör sig om 
lämningarna efter en typ av bostad gav upphov till målinriktade undersökningar 
under slutet av 1970-talet och under 1980-talet. Lars Göran Spång (1986, 1997) och 
Åsa Lundberg (1997) har båda presenterat studier med resultat som stödjer denna 
tes. I dessa studier har man i begränsad utsträckning använt sig av miljöarkeologiska 
analysmetoder och försökt ta landskapet i beaktande som faktor i dessa ”bostäders” 
placering i naturen. Trots detta diskuterar man dock sällan mer ingående den faktor 
som landskapet utgör och lägger större delen av sin fokus på de fynd som gjorts i 
undersökningarna, deras spridning och etnografiska jämförelser.  

Området kring Lillsjön i Anundsjö sn. erbjuder en bra chans att studera ett antal 
boplatsvallar vilka ligger i samma regionala miljö efter norra Anundsjöån, men med 
lokala variationer. Eftersom att de undersökts i varierande utsträckning kan vi även 
lyfta fram vad ”indirekta metoder”, såsom markkemiska karteringar och studie av 
områdets geomorfologi, kan ge för information om dessa fornlämningar för att sedan 
jämföra mot vad man fått ut för information med en regelrätt utgrävning.  

Med detta kan vi formulera en hypotes med relevanta frågeställningar: 

Boplatsvallarna tolkas ofta som en form av bostad, där vissa menar att de 
utgjort en form av vinterbostad under långa tidsrymder. Utifrån ett 
sådant resonemang bör liknande typer av aktiviteter ha utförts i 
anslutning till lämningarna. Finns det tecken som styrker en sådan 
tolkning för boplatsvallarna kring Lillsjön? 

 Boplatsvallarna i Lillsjöområdet ligger inom samma regionala område, men 
om man tar den lokala geomorforfologin i beaktande, vad skulle denna gett för 
förutsättningar för de som uppehöll sig vid boplatsvallarna? 

 Finns det inom den lokala geomorfologin en variation mellan boplatsvallarna 
som talar för att de inte kunnat konstrueras under samma tidsperiod? 

 Markkemiska/-fysikaliska karteringar har utförts på alla boplatsvallar i 
området kring Lillsjön och Finnsjön, ofta används tekniken som ett sätt att 
begränsa utbredningen av fornlämningsområdet, men hur kan dessa resultat 
ge oss en inblick i det funktionella utnyttjandet av boplatsytan? 

 Tidigare har man ofta påtalat boplatsvallarnas/skärvstensvallarnas närhet till 
fångstgropar och fångstgropssystem, finns det andra fornlämningar som ofta 
förekommer i närheten av boplatsvallarna, och hur kan man analysera om det 
finns en relation mellan fenomenen? 

 



3 
 

1.3 Teori och metod 

 

Boplatsvallarna dateras ofta till perioderna mesolitikum-neolitikum (se Lundberg 
1997, Norberg 2008), vilket innebär att det är hög sannolikhet att vi studerar 
lämningarna efter folk med en jakt- och fångstbaserad ekonomi. Ett antal forskare 
har arbetat med dessa lämningar, både före och efter termen ”boplatsvallar” infördes. 
Fokus för studien kommer ligga på boplatsvallarna i sig och deras närmaste 
omgivning, detta innebär dock inte att människan i sig inte kommer diskuteras men 
det placerar dem i bakgrunden och deras aktiviteter och spåren efter dessa i 
förgrunden.   

Ofta visar sig dessa lämningar ha en bostadsrelaterad koppling, men vilket Norberg 
(2008) poängterar finns det inget i definitionen av en boplatsvall som säger att så 
måste vara fallet. Raä 648:1, Nordmaling sn., är ett exempel på en lämning 
registrerad som en boplatsvall men som dateras till äldre järnålder och snarare 
kopplas till smidesaktiviteter (Sandén 2003). Det finns därmed exemplar som skiljer 
sig från den ”vedertagna modellen”.  

I denna studie är boplatsvallarna i området kring Lillsjön i fokus, men utav dessa har 
endast en undersökts i större utsträckning. De andra boplatsvallarna har varit 
föremål för markkemiska karteringar och provtagningar, men för att kunna diskutera 
och jämföra boplatsvallarna och hur de undersökts kommer tre ytterligare 
boplatsvallar att studeras vid sidan av Lillsjöområdet.  

Dessa tre boplatsvallar är medvetet valda som studieobjekt för att de uppvisar en viss 
fördelning i tid (tid här syftar till när de undersöktes) och de har även varit föremål 
för miljöarkeologiska analyser. Boplatsvallarna kommer studeras utifrån intra-site 
analyser med målet att lyfta fram de skillnader och likheter som existerar mellan 
dessa. Därmed inte sagt att endast fornlämningarna i sig kommer ligga i fokus utan 
miljön och hur fornlämningen är placerad i förhållande till denna är, om något, än 
viktigare.   

De två miljöarkeologiska analysmetoder som kommer att nyttjas i studien av 
boplatsvallarna är fosfatanalys och mätning av magnetisk susceptibilitet. Dessa 
beskrivs närmare i kap. 3.  

Data angående fornlämningarna och geomorfologin kommer bearbetas i ArcGIS 10. 
Två av lokalerna i Lillsjöområdet kommer att bearbetas och analyseras i ArcMap pga. 
detta material inte publicerats. Resultaten från de övriga lokalerna har publicerats i 
rapporter och behöver därmed inte bearbetas ytterligare.  

Interpoleringar av de markkemiska/-fysikaliska analyserna utförda på de två 
lokalerna som bearbetas i ArcMap utförs med Inverse Distance Weighing (IDW). Den 
provtagna ytan överstiger inte 1 ha, och de har en relativt god fördelning mellan 
provpunkterna. IDW använder en algoritm som funkar väl för lokala variationer och 
passar därmed dessa ändamål väl (Conolly & Lake 2006:95-96).    
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1.4 Material 

 

Materialet består av sammanlagt 7 boplatsvallar (fig. 1) och dessa är fördelade i två 
grupper. Den första gruppen är tre boplatsvallar som ligger spridda i Norrlands 
inland, från Jokkmokk i norr till Vilhelmina i syd. Den andra gruppen utgörs av fyra 
boplatsvallar i området kring Lillsjön, tre av dessa har Raä nummer. Den fjärde 
boplatsvallen fann man vid en inventering under en fältkurs i arkeologi 2011, vilken 
personal från Umeå Universitet höll i.  

De tre boplatsvallarna i första gruppen är:  

Raä 1292 Jokkmokk sn. 

Raä 471 Sorsele sn. 

Raä 554 Vilhelmina sn. 

  

De fyra boplatsvallarna inom Lillsjöområdet i Anundsjö sn., Ångermanland är: 

Raä 260 

Raä 261 

Raä 556  

Finnsjöselet 

 

För de boplatsvallar där undersökningsrapporter finns kommer dessa att användas. 
Den andra gruppen av boplatsvallar är dock speciell i och med att flera inte varit 
föremål för utgrävningar. De har dock varit föremål för markkarteringar och på detta 
material har sedan markkemiska/-fysikaliska analyser utförts. Raä 260 och 261 har 
undersökts av miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid Umeå Universitet, och från 
dessa undersökningar finns rapporter. De andra två boplatsvallarna i anundsjö sn. 
har dock varit föremål för studier i samband med fältbaserade kurser i 
miljöarkeologi, varför detta material utgår från information från dessa kurser vilket 
kräver ytterligare bearbetning.  GIS (Geografiskt Informationssystem) data, 
fyndlistor och laborationsrapporter har erhållits från personalen som arbetar på MAL 
och arkeologiska sektionen på institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå 
Universitet.  

Data angående jordarten i området har beställts från Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) i form av vektordata. Höjddata i form av rasterdata och 
terrängdata i form av vektordata har hämtats från lantmäteriets digitala kartdatabas 
på SLUs hemsida. Information angående fornlämningarna i området har hämtats 
från Fornminnesregistret (FMIS) på Riksantikvarieämbetets hemsida.   

För att kunna arbeta med detta material i ArcGIS behöver en del av materialet 
georefereras och föras in som vektordata, vilket kommer från Raä 556 och den 
nyfunna boplatsen med det tillfälliga namnet Finnsjöselet. Dessa objekt har studenter 
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utfört markkemiska/-fysikaliska karteringar på; provpunkterna har förts in på 
ritningar av området på millimeterpapper, och därefter har baspunkter mätts in med 
GPS. Ritningarna scannades och rektifierades sedan i ArcGIS 10 med hjälp av 
baspunkterna som mätts in.  

Ritningarna från Raä 556 har författaren scannat och rektifierat, men ritningarna 
från Finnsjöselet har Peter Holmblad vid Umeå Universitet scannat som del av en 
kurs, och därefter har de rektifierats av författaren. Efter att ritningarna rektifierats 
kunde provpunkterna sättas ut som punkter i en vektorfil efter den georefererade 
ritningen. Datan från de miljöarkeologiska analyserna kopplades via en Excel-fil till 
shape-filen i ArcMap och kunde på så sätt presenteras mot bakgrund av den lokala 
miljön.  

Den geomorfologiska datan har sammanställts och bearbetats i samarbete med 
Martin Jonsson (2014).  
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Figur 1  De 7 boplatsvallarna markerade med röd triangel mot bakgrund av Sveriges länskarta där 
territoriellt vatten inte räknas in. De 7 boplatsvallarna fördelar sig över tre län med Norrbotten i 
norr och Västernorrland i syd. Sverigekartan har modifierats av författaren för att för att inte visa 
territoriellt vatten. (Vektordata för älvar hämtad från SMHI:s vattenarkiv (SMHI 2014),  Sverige 
länskarta i bakgrunden är © Lantmäteriet).  
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

 

2.1 Uniformism och miljöarkeologi 

 

Det material som hanteras i denna uppsats och de analyser som utförts på detsamma 
har kopplingar till vad man benämner som geoarkeologi. Geoarkeologi i sin tur faller 
under den bredare disciplinen miljöarkeologi. Det är lätt att se geoarkeologi, 
miljöarkeologi och de andra disciplinerna som ”verktygslådor”, vilket är en liknelse 
många använder när man försöker beskriva det arkeologiska fältet. I dessa 
verktygslådor finns sedan en mängd verktyg (analysmetoder) som man använder för 
att undersöka och tolka det förflutna. Dessa metoder som man använder kommer 
dock ursprungligen från andra discipliner och med dessa följer även koncept och 
teoretiska utgångspunkter vilket kommer att influera hur man tänker och resonerar 
när man utnyttjar dessa metoder. När man sedan använder resultaten från dessa för 
att tolka människan, som är en kulturell varelse, blir det än mer viktigt att vara 
medveten om dessa influenser.  

Miljöarkeologi har starka band till naturvetenskap och positivism; därmed inte sagt 
att alla miljöarkeologer tänker på samma sätt. När man läser böcker som berör ämnet 
miljöarkeologi finner man att författarna sällan definierar disciplinen på samma sätt 
(Reitz and Shackley 2012: 1-2), även om de är överens om att det är den komplexa 
relationen mellan människa och natur som är i fokus.  

En grundläggande tanke inom naturvetenskap och positivism är uniformism. I detta 
koncept noterar man att i världen vi lever i verkar ständigt en mängd naturliga 
processer vilka formar landskapet, och det är samma processer som verkar idag vilka 
även formade landskapet bakåt i tiden. Detta innebär att genom att studera hur dessa 
processer verkar i naturen idag kan vi tolka hur landskapet bör ha varit i det 
förflutna. Särskilt inom geologin har detta tankesätt haft genomslag, även om det har 
mött kritik på senare tid (Bell & Walker 2005: 21-22).  

Bell och Walker (2005: 22) skriver att ett av problemen med uniformismen är att 
man använder analogi som det huvudsakliga argumentet i sin tolkning (Delcourt & 
Delcourt 1991). Varje ny kontext man hanterar kan dock anses vara unik, vilket 
innebär att använda paralleller som argument inte är en säker tolkning. Inom 
landskapsrekonstruktion, vilket är särskilt relevant för miljöarkeologer, finns 
ytterligare problem som har att göra med att ett flertal geomorfiska system är icke-
linjära. På så vis blir det svårt att återskapa de inledande förhållandena utifrån 
slutprodukterna.  

Det har på senare tid visat sig att en del förhistoriska plant- och djur distributioner, 
såväl som vissa depositions miljöer, saknar moderna analogier vilket innebär att ett 
uniformitärt resonemang inte kan tillämpas. Att anta att geologiska och biologiska 
processer har verkat i en konstant takt eller att, till exempel, en särskild växt 
ockuperat samma ekologiska nisch är även det antaganden som har svag grund. 
Denna kritik mot uniformism har gett upphov till variationer av konceptet, såsom 
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aktualism, vilken till skillnad från den tidiga uniformismen har utrymme för 
katastrofiska händelser (Bell and Walker 2005: 22). 

Branch et. al (2005) skriver att miljöarkeologin utvecklades med lite, om ens någon, 
teoretisk diskussion och har på så sätt huvudsakligen vilat på det uniformitära 
resonemanget som existerar inom de naturvetenskapliga ämnena. När man 
introducerar människan som en verkande kraft begränsar detta uniformismens 
effektivitet när man ska förklara särskilda arkeologiska fenomen.  

O’Connor och Evans (2005:preface) utgår från ett ekologist synsätt, eftersom att 
detta är basen för levande system, vilket har tydliga kopplingar till uniformismen:  

”...-the present is the key to the past-...” 

Analogier är en viktig del, om än inte den enda, av deras metodik. O’Connor och 
Evans anser att inkorporerar man människor i det ekologiska konceptet så bekräftar 
det endast komplexiteten, istället för att arbeta mot den. De menar att varken 
människor eller andra organismer lever inom sina egna fysiska gränser, de har istället 
en relation till den vidare världen omkring dem och historien för deras specifika 
population och art.  

Reitz & Shakley citerar ett antal författare i sin publikation ”Environmental 
Archaeology” (2012:1-2) där de diskuterar hur man bör se miljöarkeologins roll.  
Butzer (1982:6) är en av de personer som citeras och han beskriver miljöarkeologin 
som sådan:  

”...the primary goal of environmental archaeology should be to define the characteristics and 
processes of the biophysical environment that provide a matrix for and interact with 
socioeconomic systems, as reflected, for example, in subsistence activities and settlement 
patterns.”  

Butzer (1982:4) anser att miljön inte ska ses som statisk beskrivande bakgrundsdata, 
utan istället kan miljön ses som en dynamisk faktor i analyseringen av arkeologiska 
kontexter. Ordet ”kontext” härstammar från latinets contextere, ”att väva samman” 
eller ”koppla samman”.  Kontext inom arkeologi innefattar inte endast den kulturella 
miljön utan även den omkringliggande miljön och sträcker sig över den temporala 
skalan.  

 

2.2 Tafonomi och jordmånsbildning 

 

Tafonomi är ett begrepp definierat av paleontologen Efremov (1940) som studien av 
övergången av animaliska rester i biosfären till litosfären. Ordet tafonomi kommer 
från latinets taphos (tomb, grav) och logos (law, lag). Eftersom det urpsrungligen är 
ett begrepp använt av paleontologer finner man att mycket fokus ligger på 
benmaterialet, men efter att ha fått en allt större användning inom arkeologiska 
sammanhang har begreppet breddats till att inkludera historiken bakom biologiska 
rester, inklusive inhämtning och säkring av materialet (Lyman 1994, Sobolik 
2003:17).  

 När man ska arbeta med en fornlämningslokal är det av vikt att man studerar miljön 
och försäkrar sig om vad för olika processer, vad för faktorer, som har påverkat 
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platsen, och materialet, som man kommer arbeta med (Sobolik 2003). Det finns 
mycket man kan nämna här, men i och med att denna uppsats studerar lokaler där 
markkarteringar är utförda kommer fokus att läggas på att diskutera de faktorer som 
är viktiga att tänka på när man utnyttjar denna metod.  

Det material som studeras från Lillsjön är analyser utförda på jordprover. När man 
utför en sådan provtagning är det viktigt att man tänker på den jordmånsbildande 
processen och vad för faktorer som spelar in. Hans Jenny (1941) är den person som 
introducerade jordmånsbildning som ett koncept; de faktorer och processer vilka har 
en koppling till detta kom snart att diskuteras utifrån ”clorpt” konceptet: 

Soil = f(Climate, Organisms, Relief, Parent material, Time) 

Klimat och det geologiska underlaget  anses vara de främsta faktorerna för en 
jordmåns utveckling, även om mer vikt har lagts på tid (Birkeland 1999, Linderholm 
2010a). 

Den svenska funktionen (Stålfelt 1960, Troedsson & Nyqvist 1973,Wiklander 1976) 
som är motsvarigheten till ”clorpt” konceptet lyder:  

Jord = f(klimat, geologiskt underlag, topografi, växter och djur, tid - människan) 

Man har valt att tydligt markera människans inverkan. Människans förhistoriska 
aktivtiteter, samt nuvarande, och hur dessa påverkat jordmånens utveckling är ett 
komplicerat ämne, vilket Linderholm (2010a:8) skriver, visar att man bör ta hänsyn 
till människan som en egen faktor i modellen.   

Linderholm (2010a:8) poängterar att de Skandinaviska jordarna är 10 000 år gamla 
som mest, och i vissa fall yngre till följd av landhöjningen. Detta leder till en relativt 
ny jordmånsbildning i relation till mänsklig närvaro och aktivitet. En låg grad av 
urbanisering innebär även att många lokaler inte har utsatts för storskaliga sentida 
störningar. Detta betyder att man kan till viss del se lokalerna man arbetar med som 
”slutna system”.  Mer angående jordmånsbildning, och hur man kan resonera när 
man provtar ett område, diskuteras närmare i kapitel 3.  

   

2.3 Lokaler och boplatsytor 

 

Marcel Otte (2011) påbörjar en artikel med namnet ”The management of space 
during the Paleolithic” med denna mening: 

 ”In all human societies, the means of possessing space is a cultural, social and traditional 
affair: a form of collective thinking is “frozen” in place.”  

Artikeln, publicerad i “Quarternary International”, summerar arkeologisk forskning 
som fokuserat på paleolitikum och hur människan utnyttjat sin omgivning (engelska 
konceptet ”space”).  Marcel Otte (2011) fokuserar på paleolitiska lämningar och 
etnografiska jämförelser kopplat till dem, men diskussionen kring hur man uppfattar 
omgivningen och den spatiala dimensionen är något som kan appliceras till de flesta 
kulturer. Otte skriver att inom alla populationer som vi kan studera idag, vare sig de 
är sedentära eller mobila, reflekterar den spatiala organisationen den symboliska. Det 
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vill säga att man kan utläsa den hierarkiska ordningen, rituella platser, mm. utifrån 
den spatiala organisationen på boplatsen.    

Bland jakt- och fångstfolk med en hög grad av mobilitet finns inte ett sådant koncept 
som ett ”tomt utrymme” (empty space). Territorium, symboliskt markerat i det 
naturliga landskapet, inkluderar området i ett nätverk av etnisk tillhörighet (Otte 
2011).  

På boplatsnivå beskriver Otte att man kan se en form av symmetri mellan den yttre, 
öppna ytan, och den inre, skyddade. I den yttre öppna ytan av boplatsen umgås, 
socialiserar, man och bedriver sina aktiviteter öppet bland grannarna. Inne i 
bostaden är det privat, det är där lärandet äger rum.  På detta sätt kan även en 
temporär bosättning tillåta förtroliga länkar, såsom koordination av 
hushållsaktiviteter (Otte 2011:4).  

När man har ett skyddat område (protected domesticity) inom en boplats kommer 
man att få indirekta anatomiska koncentrationer av artefakter, vilka visar en skillnad 
mellan aktiviteter utförda sittandes och aktiviteter som krävt att man rör på sig. 
Funktionella koncentrationer, som dessa, har dokumenterats på platser som High 
Lodge (Ashton & Dean, 1989), Buhlen (Fiedler, 2009) och Ariendorf (Turner, 1983). 
På dessa platser har man kunnat identifiera att ”skyddade” utrymmen har varit 
platser där man utfört aktiviteter sittandes och därefter identifierat intermediära 
områden med artifakter spridda över ett vidare område där de fortfarande kan 
associeras med varandra (Otte 2011:4-5).  

Vad Otte (2011) beskriver är delar ur ett mycket större forskningsfält. Det finns inte 
tid nog att utforska detta ytterligare, men Otte tar upp en del intressanta koncept och 
manifestationer av hur man behandlar och tänker angående uttnyttjandet av 
boplatsytan.  

I denna uppsats är det några koncept, eller begrepp, som är centrala. Därav är det av 
vikt att diskutera dessa och tydligt poängtera vad som ingår när de framöver används 
i texten.  

Den första av dessa är boplats. Ordet ”boplats” förekommer ofta i arkeologiska 
sammahang och benämningar, ”boplats”, ”boplatsområde”, ”boplatsvall”, 
”boplatsyta”.  

Riksantikvarieämbetet definierar en ”boplats” som: 

” Plats där människor under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen för 
bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på 
marken.” (Riksantikvarieämbetet 2014:9)  

I en boplats kan även ingå andra fornlämningar vilka bedöms höra samman 
kronologiskt och funktionellt, samt ligger inom 20 m från varandra.  

Detta är en tydligt antikvarisk definition som har den främsta uppgiften att skydda 
fornlämningarna och deras närområde enligt svensk lag. I sammanhang som i denna 
studie, där målet är att diskutera hur man utnyttjat omgivningen under förhistorisk 
tid, är denna defintion svår att arbeta med. De objekt som behandlas i studien är 
dock registrerade som boplatser, bortsett från Finnsjöselet. Begränsningen för 
boplatsområdet är dock inte tillfredsställande för de analyser som utförs och den 
diskussion som kommer föras i denna studie.  
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I det engelska språket använder man ord som ”site”, vilket inte är lika enkelt att 
översätta i svenskan samtidigt som man behåller känslan för vad ordet innefattar i sin 
ursprungliga kontext. ”Lokal” är det ord som möjligen bäst översätter detta ord, med 
kopplingar till sin betydelse som ”begränsad till visst mindre område” i 
nationalencyklopedin.  

Åsa Lundberg (1997:125) använder ordet lokal för en samling av skärvstensvallar 
(boplatsvallar) inom ett begränsat område, dock inte utifrån ett förbestämt 
meterantal. Lundbergs tes är att det rör sig om hyddgrunder, och att dessa utgör 
delar i ett större nätverk i form av ett bandsamhälle. Därav definierar Lundberg en 
lokal utifrån ”näraliggande hyddlämningar som kan förmodas ha varit förbundna 
med varandra genom invånarnas nära sociala band”. Detta innebär att stora 
variationer kan förekomma vad gäller storleken på områdena i vilka 
skärvstensvallarna ligger. I lokalen ”Stalon” är 11 skärvstensvallar samlade inom ett 
1,5 x 0,5 km stort område, till skillnad från ”Tjikkiträsk” där 5 skärvstensvallar ligger 
spridda över ett 9 km långt stråk.  

Boplatsvallarna i denna uppsats studeras enskilt, och därefter jämförs resultaten med 
varandra. Till skillnad från Åsa Lundberg (1997) och Marcel Otte (2011) vet vi inte 
vad för aktiviteter lämningarna härrör från, utöver boplatsvallarna i grupp 1 där vi 
utgår från de tolkningar som finns i undersökningsrapporterna (Falk & Spång 1976, 
Larsson 2009, Linderholm 2010b).  Studien är metodinriktad och har målet att 
diskutera likheter och skillnader mellan enskilda lämningar och hur ytorna kring 
dessa påverkats av antropogena aktiviteter.  

Ordet ”lokal” kommer i denna uppsats att användas utifrån dess betydelse i 
nationalencyklopedin, ”begränsad till visst mindre område”; dvs. ett mindre område 
runt boplatsvallarna i studien. ”Boplatsyta” kommer även användas i denna uppsats 
och är synonymt med hur ordet ”lokal” kommer användas. När det gäller hur pass 
stor yta dessa benämningar berör är detta begränsat efter hur stora ytor som har 
provtagits kring boplatsvallarna. Vid undersökningarna av raä 260 och 261, anundsjö 
sn., provtog man ett 0,5 – 1 ha stort område kring boplatsvallarna. Undersökningen i 
Vuollerim av Lasses Hydda berörde ett 3,5 ha stort område med ett flertal lämningar, 
vilket skiljer sig markant från de andra undersökningarna i storlek. I studierna av raä 
260 och 261 kunde man se att det fanns områden av intresse vilka låg i kanten av 
studieområdet, dock berodde detta till viss del på hur man strukturerade 
provtagningen. De flesta studierna i denna uppsats ligger därmed inom ramen av 1 
ha. Därav känns det lämpligt att när man i denna uppsats diskuterar en ”lokal” och 
dess ”boplatsyta” är det ett område av omkring 1 ha som man refererar till. Ytan för 
detta ska även ses som flexibelt. Boplatsvallarna ligger ofta utmed vattendrag, tjärnar 
och sjöar, och att inkludera dessa vattenmassor i begränsningen känns inte 
realistiskt, därav inte sagt att de inte har betydelse.    
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3. MILJÖARKEOLOGISKA METODER 

 

 

Ett antal miljöarkeologiska analysmetoder har tillämpats på materialet i denna 
uppsats, och utav dessa är det två av dem som studeras. Dessa metoder bygger på en 
förståelse av hur ämnen rör sig i naturen, påverkas av varandra och de processer som 
påverkar dem. Därav kommer en redogörelse av dessa metoder och hur de tillämpas 
att presenteras nedan. 

 

3.1 Fosfaternas cykel och fosfatanalys  

 

De vanligaste ämnena som förknippas med mänsklig aktivitet är kol (C), kväve (N), 
natrium (Na), fosfor (P) och kalcium (Ca), samt i mindre mängd kalium (K), 
magnesium (Mg), svavel (S), koppar (Cu), zink (Zn) och andra metaller. Dessa ämnen 
kan användas som indikatorer för förhistorisk mänsklig aktivitet. Fosfor, i sin 
vanligaste form fosfat, är till skillnad från de andra ämnena mindre benägen att 
urlakas, oxideras, reduceras eller tas upp av växter (Holliday & Gartner 2007).   

Fosfatanalys har kommit att bli en viktig del i arkeologiska undersökningar. Den 
används ofta för att identifiera och avgränsa områden med förhistorisk mänsklig 
aktivitet i form av markkarteringar. Människan avsätter flera olika ämnen i marken, 
men fosfat är ett av de som vi idag kan använda oss av för att identifiera den 
förhistoriska aktiviteten som skett på den platsen.    

Allmäna källor för antropogeniskt avsatt fosfat bland för-industriella kulturer är 
mänskligt avfall;  särskilt organiskt i form av ben, kött, fisk och växter; begravningar, 
och aska från eld. Stallning av boskap och gödsling av åkrar är aktiviteter som leder 
till att stora mängder fosfor avsätts i begränsade ytor, men precis som mänsklig 
aktivitet kan leda till att fosfor ansamlas på en plats finns det även mänskliga 
aktiviteter som inte avsätter någon fosfat, eller till och med minskar mängden fosfat i 
marken (Holliday & Gartner 2007).  

Fosfat i marken kan ingå i olika former av föreningar under en lång tidsperiod. Det 
finns dels inorganiska fosfat föreningar (Pin) och organiska fosfatföreningar (Porg). 
Dessa föreningar som fosfat ingår i har olika starka bindningar vilka kräver olika 
starka reaktioner för att bryta. Dessa föreningar och bindningarna de ingår i beror på 
olika faktorer, såsom vad för sediment det är och vad för jordmån man arbetar med. 
När man analyserar fosfathalten i ett prov vill man veta vad den totala mängden 
fosfat är (Ptot) och hur mycket av denna som är inorganisk/organisk (Holliday & 
Gartner 2007).   

Ett exempel på hur man kan utnyttja vetskapen om förhållandet mellan Pin, Porg och 
Ptot är Engelmark och Linderholms (1996)  undersökningar i södra Sverige med 
järnåldersbebyggelse. Den fosfat som ”naturligt” förekommer i marken är bundet 
som inorganiska föreningar. Innan det tas upp av växt- och plantlivet omvandlas det 
till organiskt bundet fosfat av mikroorganismer. Detta innebär att ackumulering av 
fosfat från växt- och plantliv, som i gödsel, kommer innehålla en större mängd 
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organiskt bundet fosfat. När fosfat tas upp av djurliv genomgår det ännu en 
förändring och omvandlas till inorganiskt bundet fosfat i benen. Därav kommer en 
ackumulering av fosfat från djurliv att till en större del bestå av inorganiskt bundet 
fosfat. Engelmark och Linderholm analyserade fosfathalten och den organiska halten 
(Soil Organic Matter = SOM) i områden där de på förhand kände till den funktionella 
aspekten för att testa deras hypotes. Hypotesen var den att man kunde skilja på hur 
olika ytor används funktionellt genom en kombination av fosfatanalys och 
analysering av SOM. 

Inom boplatsytorna antogs en större del av fosfaterna härröra från hushållsavfall, 
vilket till en större del innehåller inorganiskt bundet fosfat. Proverna från dessa ytor 
hade en högre nivå av Ptot och Pin. Ute på odlingsmarken var Ptot lägre men halten 
Porg var högre, precis som halten av SOM. Detta för att organiskt material och 
organiskt bundet fosfat hade över en längre tidsperiod tillförts marken (Engelmark & 
Linderholm 1996).   

Inom denna uppsats undersökningsområde är jordmånen podsol (fig.2-3), vilket är 
den vanligaste jordmånen i Sverige. Allt eftersom växt- och djurrester ackumuleras 
på markens ytskikt kommer de förmultna och övergå till mår, eller s.k. råhumus. 
Måren är brun-svart till färgen och bildar som oftast ett ca 5 cm tjockt skikt av 
humusämnen, vilket ger ett lågt pH (3,5 – 4). Nederbörd och sjunkvatten 
transporterar nedbrytningsprodukterna från måren nedåt och urlakar på så vis det 
underliggande skiktet, vilket man kallar blekjord. Blekjorden är som oftast askgrå, 
om man bortser från den översta delen som är humusblandad. Humusämnena 
neutraliseras till slut av basiska beståndsdelar i de omkringliggande mineralkornen, 
vilket innebär att pH-värdet stiger neråt i markprofilen. Allt eftersom sjunkvattnet 
blir mindre surt kan humusämnena inte längre hållas i lösning och fälls ut, främst av 
allt med järn och aluminium. Detta sker i vad man kallar anrikningsskiktet under 
blekjorden, eller ”rostjorden” som vissa kallar den för pga. den orange-röda färgen. 
Jordmåner där anrikningsskiktet är mörkfärgat och humusrikt kallas för 
humuspodsol, till följd av en stor tillförsel av humusämnen. Under anrikningsskiktet 
ligger den opåverkade mineraljorden (Gembert 1991, Rapp & Hill 2006, Goldberg & 
Macphail 2009). 

En jordmånsprofil brukar man dela upp i olika horisonter (fig.2), beroende på deras 
kvaliteter. Måren, som är rik på organiskt material, brukar benämnas ’A0’, O, eller 
endast ’A’. Det urlakade blekjordslagret benämns ’A2’ eller ’E’. Anrikningslagret under 
blekjorden benämns ’B’, och den opåverkade mineraljorden för ’C’. Till detta kan man 
även lägga till mindre efterföljande bokstäver som berör andra karaktäristika för den 
jordmånsprofil du arbetar med, men de stora ABC-beteckningarna är de generella 
beteckningarna för podsol och andra jordmåner. Värt att nämna är att dessa 
beteckningar är olika i olika världsdelar (Goldberg & Macphail 2009:48-51, Rapp & 
Hill 2006:39-45).  

Utifrån denna information kan man förstå att den vanligaste delen att ta jordprov 
ifrån i samband med en markkartering är från anrikningsskiktet, B, i och med att 
större delen av ämnena i en jordmånsprofil ackumuleras i denna. Det innebär dock 
inte att man inte kan få ut intressanta data från de andra horisonterna i en 
jordmånsprofil, särskilt som att mänsklig aktivitet ofta stör den naturliga 
horisontbildningen, varför prover genom hela stratigrafin kan vara av intresse.   
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3.2 Magnetisk Susceptibilitet 

 

I denna del kommer ett antal engelska begrepp användas, detta eftersom att det varit 
svårt att finna tillfredsställande översättningar för dem och jag vill inte sprida egna 
översättningar som kan vara felaktiga.  

 Magnetisk Susceptibilitet (MS) är en materialegenskap vilken beskriver hur ett 
material reagerar i externa magnetfält. Det finns två faktorer som har betydelse för 
magnetisk susceptibilitet i jordar: förekomsten av järnoxider (t. ex. magnetit, goethit 
och hematit), och till vilken grad dessa oxider blivit påverkade av processer som 
associeras med antropogen aktivitet (Rapp & Hill 2006:113-114, Linderholm 2010a-
b).  

Figur 2 Stiliserad bild av podsoltyper, bokstavsindelningen är ett 
system med vilket man beskriver de olika horisonterna i en jordmån. 
O beteckningen är en amerikansk beteckning för det humusrika 
lagret (bild från Wikimedia Commons).   

 

Figur 3 Podsolprofil med överlagrad markyta (mörka linsen till 
höger) (Linderholm 2009) 
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Vad man har lyckats deducera är att den magnetiska susceptibiliteten i jordar 
förändras om jordprovet tidigare varit utsatt för hög värme, vattenmättnad 
(reducerande miljö), och även vissa biologiska organismer vilka har förmåga att 
ändra den magnetiska susceptibiliteten i ett material. Detta kopplas i sin tur till den 
magnetiska aspekten hos olika mineraler, vilken man delar in i fem olika grupper 
(Rapp & Hill 2006:113-114, Dearing 1999, Linderholm 2010a-b).  

Den första gruppen är ferromagnetiska, och utgörs av de mest magnetiska ämnena, 
t.ex. rent järn. De har en hög magnetisk susceptibilitet men är något man sällan 
träffar på i naturen (Dearing 1999:6).  

Nästa grupp är ferrimagnetiska, vilken utgörs av mineral som magnetit och andra 
järnrika mineral. Även dessa har en hög magnetisk susceptibilitet och är en viktig 
grupp att vara vaksam för, eftersom att dessa är mineral man naturligt finner i 
sediment och jordar. Magnetit finner man normalt sett i vulkaniska bergarter, de 
flesta sedimentära bergarterna, och nästan alla jordmåner. Finns mineraler ur denna 
grupp i ett område där man mäter magnetisk susceptibilitet kommer de att dominera 
mätutslaget (Dearing 1999:6).    

Den tredje gruppen, med lägre magnetisk susceptibilitet, utgörs av canted 
antiferromagnetic järnmineral. Hematit är ett exempel på en sådan mineral; de 
magnetiska momenten i mineralen motarbetar varandra på grund av 
kristallstrukturen, vilket sänker dess magnetiska susceptiblitet. Gruppen utgörs av få 
mineral, där hematit är den vanligaste, och förekommer i många bergarter och 
jordmåner (Dearing 1999:6).     

De tre övre grupperna bibehåller sin magnetism även utan externa magnetfält, vilket 
inte stämmer för nästa två grupper. Den fjärde gruppen är paramagnetic och kan ge 
liknande eller lägre värden än de antiferromagnetiska. De magnetiska momenten 
uppstår främst från Mn- och Fe-joner när de exponeras för ett externt magnetfält. 
Gruppen utgörs av en stor mängd mineral vilka normalt sett innehåller järn, t. ex. 
biotit och pyrit, och förekommer ofta i bergarter och jordmåner (Dearing 1999:6). 

Den sista gruppen är diamagnetic. I denna grupp finns de material som inte 
innehåller järn, t. ex. kvarts och kalciumkarbonat. Även organiskt material och vatten 
räknas in i denna. Magnetisk susceptibilitet mätt på dessa material kan ge låga eller 
negativa värden (Dearing 1999:6). 

När man mäter magnetisk susceptibilitet på ett prov är det därmed summan av 
material med ferrimagnetic, canted antiferromagnetic, paramagnetic och 
diamagnetic egenskaper man mäter. Normalt sett är det diamagnetiska värdet så 
pass lågt i jämförelse med de andra tre att man kan ignorera det, om det inte är så att 
man mäter ett prov bestående av mycket vatten, kvarts eller organiskt material 
(Dearing 1999:6).     

”Clorpt”-modellen har en viktig del i att bestämma jordarnas magnetiska 
susceptibilitet. Urprungsmaterialet är vad som förser jordarna med Fe, vilket sedan 
kan inkorporeras och omvandlas till ferrimagnetiskt mineral. En stor andel 
ferrimagnetiska mineral i ytjorden kan komma från vittring av vulkaniska bergarter 
och vissa sedimentära (Blundell et. al. 2009).  

Klimatmässigt har ett antal studier (Maher & Thompson 1995, Singer et. al. 1996) 
kunnat visa att nederbörd har en effekt på magnetisk susceptibilitet, vilket stämmer 
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väl med Dearing et. al.’s (1996, 2001) argument att nederbörden driver hydrolys 
reaktioner vilket frigör Fe från primära mineral (Blundell et. al. 2009).      

Topografin har betydelse för avrinningen i området, vilket i sin tur påverkar 
jordarnas redox miljö. Redox miljön kan påverka bakteriernas aktivitet, och abiotiska 
(icke-levande faktorer)  kemiska reaktioner, vilka påverkar Fe-mineral. 
Ferrimagnetiska mineral som är utsatta för långa perioder av vattenmättnad har 
visat tecken på att undergå reduktiv upplösning (Fe löses i vatten) i anaerobiska 
(syrefria) miljöer, vilket resulterar i en signifikant sänkning av magnetisk 
susceptibilitet i sådana horisonter (Dearing et. al. 1995, Blundell et. al. 2009).   

Makroorganismer som mask, mullvad och sork kan potentiellt ha en stor roll i hur 
mineraler distribueras i en kontinuerlig bioturbation. Detta är även där människans 
roll i det hela kommer in. Markstörning och markanvändning från aktiviteter som 
markdränering, jordblandning av plöjning och markkemisk förändring av gödsling är 
några aktiviteter som kan förändra den rumsliga variationen av magnetisk 
susceptibilitet på en plats. En process man får uppmärksamma är den i de 
reducerande och oxiderande miljöer, vilket påverkar mineralerna i marken. En 
termisk påverkan (härd t.ex.) på svagt magnetiska Fe-mineral får dessa att 
omvandlas till ferrimagnetiska mineraler som magnetit/maghemit, vilket höjer den 
magnetiska susceptibiliteten. Omvandlingen från non-ferrimagnetic material till 
finkornigt ferrimagnetiskt kan ske under temperaturer av 400 ˚C, men troligast över 
550 ˚C  (Le Borgne 1960, Limbrey 1975, Rummery et. al. 1979, Blundell et. al. 2009). 

Skörbränd sten kan även det höja den magnetiska susceptibiliteten i ett område, 
vilket diskuteras av Linderholm (2010b) utifrån undersökningarna av Lasses Hydda, i 
kap. 4.4.1.  

Likt jordmånsformande processer är tid en viktig faktor. Det finns dock få studier 
som har visat avgörande resultat när det berör takten för mineralbildning (Blundell 
et. al. 2009).
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3.3 Geologi kring Lillsjön

Figur 4  

Jordartskarta över 

undersökningsområdet, jordartsdatan 

i de övre delarna i skala 1:75 000 och 

nedersta delen i grovare skala på 

1:750 000.  

(Kartbild av Martin Jonsson, 

jordartsdata © SGU,  terrängdata © 

Lantmäteriet). 
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Fokus för uppsatsen ligger på Lillsjön, Anundsjö sn., vilken ligger i Västernorrlands 
län. Områdets berggrund består till stor del av sura intrusiva bergarter (t.ex. granit) 
och sedimentära bergarter vilka innehåller en stor del kvarts och fältspat. Även yngre 
ultrabasiska bergarter (t. ex. basalt) är förekommande (Andréasson 2006, SGU 
2014). I figur 4, på förra sidan, kan vi se en jordartskarta över det regionala 
landskapet kring Lillsjön. Området består till stor del av morän med berg i dagen och 
spridda områden rika på torvmark. Längs N Anundsjöån, samt andra vattendrag i 
området,  följer ett stråk med isälvssediment som strax syd om Finnsjöselet sorteras i 
övervägande sand och grus fraktioner. Nedre delen av jordartskartan övergår till en 
grovare skala, varför formerna på kartan blir grövre; detta till följd av att det inte 
funnits tillgång till noggrannare data för området.  

I studieområdet ligger högsta kustlinjen (HK) omkring 245 – 260 meter över dagens 
havsnivå (m.ö.h). I takt med att havet drog sig tillbaka mot SO lämnar det efter sig 
vikar vilka sträcker sig flera mil inåt landet (Jonsson 2014). Detta kan vi bland annat 
se i de alluviala sedimenten vilka ackumulerats efter de gamla vattendragen.   

  

 

4. BOPLATSVALLAR 

 

 

Boplatsvall som fornlämning och begrepp har jag studerat i tidigare uppsatser 
(Sjölander 2010, 2013). Hur vi betraktar boplatsvallarna idag baseras på resultaten 
och tolkningarna av de tidigare undersökningarna av desamma. Utav dessa 
undersökningar är det några som skiljer sig från mängden genom insatserna man 
gjort eller de nya tolkningar man kunnat göra utifrån materialet. Nedan presenteras 
en kort genomgång av de undersökningar och den forskning som man kan säga har 
format hur vi idag betraktar denna fornlämningstyp.  

 

4.1 Forskningshistorik 

 

O. B. Santessons registrering 1923 vid Hotingsjön, Tåsjö sn., av de stora 
skärvstensvallarna kan ses som startpunkten för den forskning som kom att bedrivas 
kring denna fornlämningstyp.  ”Boplats av Hotingtyp” blev under en tid den första 
benämningen av denna fornlämningstyp och fanns med som begrepp för 
fornlämningarna i takt med att fler av dessa uppmärksammades i Norrland. 
Begreppet ”skärvstensvall” införs sedan under början av 1970 – talet, för 
Västerbottens del var detta i samband med efterundersökningar av eroderade 
skärvstensvallar efter främst Ångermanälven (Lundberg 1997, muntlig information 
Per Ramqvist).  

Flertalet hypoteser som diskuterar fornlämningens funktion berör under 1960-talet 
storkok av vilt. Sverker Jansson (Jansson & Hvarfner 1966) lägger fram 
anläggningarnas storlek som ett argument och menar att den ansenliga mängden 
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skörbränd sten indikerar att man utnyttjat platsen under en lång tid. Noel Broadbent 
(1979) ansåg dock inte att storleken på anläggningen och mängden skörbränd sten 
nödvändigtvis innebar att man använt platsen under en lång period, men ansåg i 
övrigt tolkningen rimlig (Lundberg 1997).  

1961 undersöker Christian Meschke (1967) Raä 17 (tidigare lokal 1036) vid 
Tjikkiträsk, Stensele sn.  Meschke tolkade det som att vallen byggts upp genom att 
man slumpmässigt kastat förbrukad koksten kring eldplatsernas närhet, och över tid 
har vallen vuxit i storlek. Baudou (1977:98-99) ansåg att skärvstensvallarna utgjort 
ett skydd mot väder och vind och kunde möjligen ha utgjort vinterboplatser. Meshcke 
kunde dock inte se tecken på detta vid Tjikkiträsk i och med att den norra sidan, där 
nordanvinden blåste in från, var den lägsta delen på vallen. Baudou och Meschke 
skriver båda att det finns en möjlighet att en hydda eller ”riskonstruktion” kan ha 
funnits på platsen, i båda fall finns det dock inga konkreta belägg för detta i deras 
verk (Lundberg 1997).   

Lars Göran Spång utför 1975-76 en undersökning av Raä 554 i Vilhelmina sn. 
Tolkningarna av resultaten från denna undersökning kom att forma hur vi ser 
boplatsvallarna idag.  Man hade över tid utvecklat en hypotes om att 
skärvstensvallarna var rester efter en form av bostad, vilket Meschke (1967) och 
Baudou (1977) båda tidigare gjort anmärkningar kring. Undersökningen av Raä 554 
vid Vojmsjöluspen var del av Västerbottens museums projekt ”Arkeologi vid 
reglerade  sjöar och vattendrag i Västerbottens län”. Undersökningen planerades 
utifrån frågeställningen om skärvstensvallen var en kokgropsanläggning eller 
husgrund. Halva skärvstensvallen undersöktes kvadratmetervis i 10 cm skikt (Falk & 
Spång 1976, Spång 1997).  

I rapporten från 1976 skriver Falk & Spång att tecken på en tydligt markerad ingång, 
samt att det fanns lite rester efter skörbränd sten i gropens plana yta, pekar mot att 
skärvstensvallen fungerat som en husgrund. Sten som läggs i en härd fungerar som 
en värmereservoar, i efterhand spricker stenen och man rensar ur hus-/tältgrunden 
från den skördbrända stenen och härdresterna (fig.5).    

I sin artikel från 1986 där Spång ytterligare bearbetar materialet från Raä 554 
fokuserar han främst på tre delar: 

1. Skärvstensmängden 
2. Materialpreferens bland skrapor och avslag 
3. Förändringar i skrapornas form 

I sina analyser kunde Spång (1986) se att skärvstensmängden ökade i intensitet 
under bosättningens gång. Spång ansåg att en möjlighet, av flera, kunde bero på 
klimatförändring och att det skulle inneburit en större energiåtgång i de fall där 
skärvstensproduktion är inblandad. Vad gällde materialpreferenser menar Spång att 
det skedde en övergång från kvartspreferens till kvartsitpreferens, vilket han skriver 
kan vara ett generellt fenomen i fornlämningstypen. Skrapornas form visade sig dock 
ha en stor variation i utformningen, vilket kan bero på att den yttre utformningen 
hade en underordnad betydelse. 
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4.2 Boplatsvallen som begrepp och vinterbostad 

 

”Boplatsvall” är ett nationellt begrepp som Riksantikvarieämbetet  införde omkring 
mitten på 1980-talet tillsammans med begreppet ”boplatsgrop”. I 
fornminnesregistret definieras en boplatsvall som: 

”Vall som helt eller delvis omger eller avgränsar en oftast försänkt yta” (Riksantikvarieämbetet 
2014).   

Vidare kommenterar man att begreppet avser diverse vallformiga anläggningar, vilka 
kan ha varit bostadshus, förvaringsanläggningar, mm. Man har även valt att slå 
samman begreppen ”boplatsvallar” och ”boplatsvallar i klapper”, vilka tidigare varit 
separata kategorier. En notering finns under vad för typ av terräng boplatsvallen 
ligger i, vilket enbart noteras för boplatsvallarna som ligger i klapper. Synonymer för 
begreppet boplatsvall anges vara hyddgrund, hyddbotten och skärvstensvall. Det är 
dock av vikt att notera att boplatsvall som benämning aldrig varit menad som 
synonymt med ”bostad”, vilket Norberg (2008) poängterar i sin avhandling  
(Riksantikvarieämbetet 2014, FMIS 2014).  

Figur 5 Principskiss för hur en stenåldersbostad gradvis övergår till vad som kallas för 

boplatsvall idag. a) Golvytan grävs ner och över tid rensar man ut material som deponeras i en 

vall runt hyddgrunden. Över tid grävs nya kokgropar/härdar i bostaden och när platsen sedan 

övergivs kommer materialet i vallarna erodera ut mot sidorna vilket kommer fylla 

nedgrävningen och ge den en flackare form (Spång 1986) b) principskiss plan och profil 

(Lundberg 1997) 
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Boplatsgropar i klapper är en snarlik företeelse till boplatsvallar i klapper. Liedgren & 
Hedman (2005) skriver att undersökningar av boplatsgropar i klapper gett lite 
information, även när man använt analysmetoder såsom fosfatanalys, i och med att 
det sällan finns någon större mängd sediment att studera. Detta innebär att datering 
utifrån strandförskjutningskurvor och eventuella samband med andra lämningar är 
vad man har att använda sig av när man studerar denna underkategori av 
fornlämningstypen. Sanell (1993) utförde en studie i Västerbotten på just 
boplatsgropar och boplatsvallar i klapper, och hon fann att båda kategorierna 
saknade någon direkt koppling till andra fornlämningar.  

När man studerar boplatsvallar är det därmed av vikt att man noterar förekomsten av 
boplatsvallar i klapper. Förutom formen, vilket är vad definitionen tar hänsyn till, 
finns inga andra detaljer som man kan jämföra med den typ av boplatsvall som 
studeras i denna uppsats. I denna studie är materialet begränsat och har fokus på 
boplatsvallar i Norrlands inland, och det finns därmed inga objekt som ligger anlagda 
i klapper.  

Boplatsvallarna har i flera fall tolkats utifrån bostadssammanhang (ex. Falk & Spång 
1976, Lundberg 1997, Spång 1997, Holback 2007,). Från vad man kan se i Spångs 
avhandling (1997) och artikel (1986)  är den värmebevarande effekten ofta i fokus. 
Själva konstruktionen av bostaden med nedgrävt golv menar man ska ha funktionen 
att på ett bättre sätt bevara värmen, där stenarna agerar som värmereservoar. 
Lundberg (1997) och Spång tolkar därmed denna fornlämningstyp som en 
vinterbostad. Båda författarna har dock använt sig av begreppet skärvstensvall vilket, 
trots att man sammanfört dessa lämningar under boplatsvallsbegreppet, skiljer sig 
från boplatsvall som begrepp.  

Spång (1997:88) skriver att det grundläggande för en skärvstensvall är inte 
förekomsten av skörbränd sten utan att man grävt ut ett bottenplan så att det är lägre 
än den omkringliggande marken. De uppgrävda massorna är sedan deponerade i 
form av en vall runt bottenplanet, tillsammans med skörbränd sten och annat skräp 
som rensas ut från bottenplanet över tid.  

Man kan på så sätt sammanfatta Spångs kriterier för vad som kan definieras som en 
skärvstensvall i tre punkter: 

1. Ett bottenplan ska ha grävts ut 
 
2. De uppgrävda massorna omger bottenplanet 

 
3. Förekomst av skörbränd sten och andra fynd efter aktiviteter i anslutning till 

skärvstensvallen 

Dessa kriterier för skärvstensvallarna är på så sätt mer detaljerade och specifika för 
bostadsrelaterade aktiviteter än vad definitionen för en boplatsvall är.  
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Åsa Lundberg (1997:13) definierar enligt ett antal kriterier vilka av skärvstensvallarna  
som är resterna efter neolitiska hyddgrunder:  

1. Hyddgrunden skall ha ett bottenplan som är minst 2-3 meter i diameter eller 
väggsida (minsta arean på materialet i avhandlingen är 6m2)  

2. Hyddgrunden skall vara vallomgärdad, med ringformad eller rektangulär vall och 
det skall finnas ett nedsänkt bottenplan i mitten  

3. Fynd av skärvsten och avslag bör konstateras i eller utanför hyddgrunden  

Lundberg (1997:125-147) tolkar i sin avhandling dessa skärvstensvallar (neolitiska 
hyddgrunder) som en form av vinterbostad. Hon noterar att de flesta av 
skärvstensvallarna i hennes material ligger på sandig mark, och ofta invid 
strömmande vatten. Det är en stor förekomst av skörbränd sten på lokalerna och det 
dominerande fyndinslaget är skrapor. Dessa faktorer, väldigt kort sammanfattat här, 
anser Lundberg indikerar vinterboende.  

Den mest betydande faktorn är dock det nedgrävda golvet. Lundberg hänvisar till 
etnografiska exempel där grophus i boreala områden har/har haft funktionen som 
vinterbostad. Även om temperaturen varit varmare under förhistorisk tid är ändå 
vintern en kylig period, det nedsänkta golvet innebar att bostaden gav bättre skydd 
och var lättare att värma. Sommarens magasinerade ytjordvärme tillvaratogs på ett 
bättre sätt i en sådan konstruktion, och den sandiga marken gav god dränering och 
var lätt att gräva i (Lundberg 1997:125-147).  

 

4.3 Datering 

 

När man vill diskutera vilket tidsspann som boplatsvallarna utnyttjats under är det 
lätt att återvända till till Åsa Lundbergs avhandling (1997: 116-123). Det är inte 
särskilt förvånande i och med att det är ett avsevärt material som behandlas i hennes 
studie. Lundberg använder sammanlagt 44 kolprover från 15 skärvstensvallar för att 
försöka sätta ett tidsspann under vilket skärvstensvallarna utnyttjats. I studien utgår 
hon från lagerföljder i vallarna som omger fördjupningen (hyddbotten) och 
anläggningar i den. Detta för att kunna avgöra när skärvstensvallen konstruerades 
(vallens djupaste lager) och när den övergavs (kokgrop i fördjupningen) (fig.6).  

Lundbergs hypotes är den att det understa lagret i avfallsvallens mäktigaste del 
innehåller kol från anläggningstiden för ”hyddan”. Ofta är detta sotbemängt och 
avtecknar sig därmed starkt mot blekjordslagret från den ursprungliga markytan, 
vilket minskar chansen att kolprovet kommer från densamma (Lundberg 1997:119).  

Tiden för när man överger skärvstensvallarna anser Lundberg att man får från 
dateringar av anläggningar i ”hyddgrunden”. Tar man kolprover från det översta 
lagret i avfallsvallen kan man få skiftande resultat i och med att det kan finnas rester 
efter sentida aktiviteter inblandat. Den bästa chansen att få en datering för när man 
slutar använda ”hyddan” är därmed att datera anläggningar i den. Skulle man använt 
lokalen under stenålder och in i bronsålder-järnålder bör man kunna se detta i 
dateringar av anläggningarna i ”hyddgrunden, och jämför man detta sedan med 
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serier av prover tagna i vallen bör man kunna rama in under vilken tidsperiod som 
man använt lokalen (Lundberg 1997:119).  

10 ”hyddgrunder” från vilka kolprover analyserades från avfallsvallen ger dateringar 
som ligger inom perioden 4600 f. Kr. – 3800 f. Kr. Avvikande dateringar finns i form 
av en rektangulär skärvstensvall som hade en datering kring ca 2000 f. Kr. och en 
skärvstensvall från Lesjön som daterades till ca 5200 f. Kr.  Därefter studerade 
Lundberg (1997:119) nio daterade kokgropar, och dessa har dateringar som sträcker 
sig mellan 3700 f. Kr. – 2500 f. Kr. Med dessa dateringar ramar Lundberg in bruket 
av skärvstensvallarna till 4600 f. Kr. – 2500 f. Kr. Hon skriver att efter 2500 f. Kr. 
kan det vara så att skärvstensvallarna fortfarande används, dock inte som bostäder.  

I och med att det fanns vissa avvikelser i dateringarna noterar Lundberg att de 
rektangulära vallarna kan vara en ny form av bostad. De är grundare än de rundare 
skärvstensvallarna och dateringen från Stalon 636 var en rektangulär skärvstensvall. 
Lundberg resonerar att en antydan till en övergång till nytt byggnadsskick ser ut att 
finnas och att under ett övergångsskede kan möjligen delar av det traditionella 
byggnadsmönstret levt kvar (Lundberg 1997:120).  

Fler boplatsvallar har daterats sedan Lundbergs avhandling, av vilka det har 
framkommit kontraster mot Lundbergs indelning av bruket av boplatsvallar/ 
skärvstensvallar.  

Undersökningen av Ramsele 183, under 2009-2010, var en forskningsundersökning 
som var del av projektet ”Människan och älgen i norr – en mångtusenårig relation”. 
Ramsele 183 ligger invid Bastuloken, vid sammanflödet mellan Fjällsjöälven och 
Vängelälven, i Västernorrland. Lokalen är registrerad som ett boplatsområde inom 

Figur 6 14C-dateringar i hyddgrunderna. Tunn heldragen linje = vallens djupaste lager.  

Streckad linje = vallens mellersta lager. Tjock heldragen linje = kokgrop i golvytan.  

Kalibrering av 1 4C-värden har gjorts enligt Stuiver & Reimer 1986, samt enstaka prover enligt  

Stuiver & Reimer 1993 (Lundberg 1997:118) 
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vilket fyra boplatsvallar är registrerade. Institutionen för arkeologi och samiska 
studier (numera en del av Institutionen för Idé- och samhällsstudier) utförde en 
mindre undersökning 2005 med MAL. Under 2009 tog man upp två schakt (A och B) 
för att se om man kunde få tag på obrända älgben för projektet. Man grävde och 
dokumenterade i 10 cm nivåer (dokumentationsnivå=Dn). Sammanlagt sände man 
12 prover bestående av 10 obrända ben och 2 tänder, alla från från älg. Sannolikheten 
för en missvisande datering minimeras eftersom att man daterar obrända ben, vilket 
minskar chansen att yngre eller äldre organiskt material blandas in. Dateringarna 
visade efteråt att den undersökta delen av vallen tillkommit under perioden 2500 f. 
Kr. – 1900 f. Kr (fig.7) (Engelmark & Harju 2005, Larsson 2009).   

Kopplar man ihop dateringarna från Ramsele 183 tillsammans med den mängd 
obrända och brända ben man fann på platsen verkar aktiviteterna varit mest 
omfattande under 2400-2300 f. Kr., och den ser ut att fortsatt varit intensiv även 
fram till att man övergav platsen omkring 1900 f. Kr. Dessa dateringar visar på så sätt 
att aktiviteterna på platsen kommer igång vid den tid som Lundbergs studier 
indikerar att man slutar använda ”hyddgrunderna” (Lundberg 1997, Larsson 2009).   

Detta lyfter dock fram en diskussion kring huruvida vad Lundberg kallar för 
”hyddgrunder” och boplatsvallen Ramsele 183 är samma fenomen. Åsa Lundberg har 
trots allt särskilda kriterier för vad som räknas som en ”hyddgrund”. I kontrast är 
boplatsvallar definierade enligt relativt vaga kriterier. Vad Lundberg kategoriserade 
som ”neolitiska hyddgrunder” är numera definierade som boplatsvallar nationellt. 
Studerar man Ramsele 183 finner man att boplatsvallen som undersökts formmässigt 
uppfyller de kriterier som Lundberg satte i sin avhandling för ”hyddgrunderna”, 
utifrån detta kan man säga att de båda är jämförbara. På så sätt illustrerar Ramsele 
183 en avvikelse i Lundbergs periodindelning av ”hyddgrunderna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Medelvärdet för 14C-dateringarna ovan omräknade till cal BC.  

Blå diamantformade figurer är dateringar ur A schaktet och röda 
kvadrater dateringar ur B schaktet.   

Y axel visar dateringar cal BC, och X axel markerar 
dokumentationsnivåerna, där 1=Dn 2 och 6=Dn 7 (Larsson 2009) 
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En annan avvikelse är även vad som gör Ramsele 183 till en sådan intressant lokal, 
den stora mängden obrända ben. Detta är inte något man ser i Lundbergs material, 
men i och med att det lyfter fram en ny diskussion kring bevarandeförhållanden på 
de olika platserna kommer detta inte diskuteras utförligare i denna uppsats 
(Lundberg 1997, Larsson 2009).   

Ett annat objekt som skiljer dateringsmässigt från Lundbergs hypotes är Raä 260, 
Anundsjö sn. Inom området kring Lillsjön är Raä 260 den boplatsvall som blivit 
undersökt till en större utsträckning. Från denna har man daterat brända älgben. Två 
benbitar kommer från delar i boplatsvallen och två benbitar är tagna från områden 
utanför boplatsvallen. Materialet bearbetas fortfarande och det är därmed svårt att 
mer exakt beskriva kontexten från vilken man tog dessa prover. Dateringarna har 
dock gett ett spann kring 5000 cal BC (muntlig information Johan Linderholm). 
Även denna lokal uppfyller de kriterier vilka Åsa Lundberg satte för sitt material.    

Åsa Lundbergs (1997:116-123) daterade material skiljer sig från Ramsele 183 och 
Anundsjö 260 i det att hennes material är kolprover. Det nämns aldrig i hennes 
avhandling hur man samlat in kolproverna, vilket många gånger är kortfattat 
beskrivet i äldre rapporter. Rör det sig om bulkprover och konventionell 14C-datering 
kan man få en blandning av kolpartiklar vilket troligtvis kommer att ge en felaktig 
datering av åldern på materialet (Liedgren et. al. 2007). Man vill därmed, i fall där 
träkol dateras, använda en enskild kolbit som man vedartsbestämmer. Detta är 
möjligt med AMS (Accelerator Mass Spectrometry) datering, som använder mindre 
material än konventionell 14C-datering.  

Vedartsbestämning har dock inte utförts på Lundbergs material, vad man kan se, och 
gör det svårt att bedöma hur pass säkra dateringarna är. Skulle materialet komma 
från en tall, som exempel, kan du ha ett prov med en biologisk ålder på 400 år. Detta 
ger ett osäkerhetsspann i dateringen som inte är tillfredsställande. I hennes bilaga för 
dateringarna (Lundberg 1997:189-193) finns korta anteckningar angående 
provtagningskontexten där man kan se att det varierar från kollager, till 
benanläggningar med kolbitar och sot- och kolkoncentrationer. Det har dock inte 
daterats något benmaterial.  

  

4.4 Studieobjekt  

 

I denna del kommer de 7 boplatsvallarna presenteras i samband med en redogörelse 
för de undersökningar som man utfört. Jokkmokk 1292 har varit föremål för 
upprepade undersökningar och det finns därmed ett stort material från denna man 
kan diskutera. Lasses Hydda är den boplatsvall inom Jokkmokk 1292 som ligger i 
fokus för denna studie, och de miljöarkeologiska analyserna har bearbetats i Johan 
Linderholms (2010a,b) avhandling. I sin studie diskuterar Linderholm många 
intressanta och viktiga observationer som man bör beakta när man utför dessa 
markkemiska/-fysikaliska analyser. För att försöka begränsa uppsatsens omfång 
kommer främst det miljöarkeologiska resultatet från Jokkmokk 1292 att diskuteras. 
För Sorsele 471 och Vilhelmina 554 kommer vi att betrakta helheten. Denna skillnad 
beror främst på att Sorsele 471 och Vilhelmina 554 diskuteras utifrån rapporterna och 
Lasses Hydda utifrån en del i ett avhandlingsarbete, vilket innebär att materialet från 
Lasses Hydda haft mer tid att bearbetas och tolkas än det från de andra två lokalerna.  
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För Lillsjöområdets del finns det två olika situationer som lett till att man valde att 
utföra miljöarkeologiska undersökningar på boplatsvallarna. Anundsjö 260 och 261 
har varit föremål för undersökningar på grund av planerad och utförd 
markberedning. Dessa undersökningar utfördes av MAL vid Umeå Universitet och 
innehåller mer provmaterial som analyserats än de andra två boplatsvallarna från 
samma område. Anundsjö 556 och Finnsjöselet har undersökts i samband med 
fältkurser med miljöarkeologi, där markkarteringarna dels utfördes i pedagogiskt 
syfte.  

Anundsjö 260 och 261 beskrivs utifrån undersökningsrapporterna där resultatet 
bearbetats och presenterats av Johan Linderholm (2009, 2010). Anundsjö 556 
beskrivs utifrån ett tidigare opublicerat studentarbete (Jonsson 2011) samt utifrån 
egen erfarenhet från när jag deltog i fältkursen 2010. Proverna analyserades av 
kursmedlemmarna, därefter har jag bearbetat detta i ArcGIS och presenterar 
resultatet i denna uppsats. Finnsjöselet beskrivs även den utifrån egen erfarenhet, 
eftersom att jag var en kursmedlemmarna på avancerad nivå som övervakade de 
yngre studenterna vilka utförde markkarteringen av området. Det är kursdeltagarna 
från fälkursen (2011) på grundnivå, vid Umeå Universitet, som har utfört 
analyseringen av proverna och sammanställt informationen. I denna uppsats har jag 
därefter bearbetat detta i ArcGIS och presenterar resultatet av markkarteringen.  

 

4.4.1 Jokkmokk 1292 

 

Jokkmokk 1292 är ett boplatsområde med 5 hyddbottnar registrerade (FMIS 2014). 
Registreringen av området har sitt ursprung i ”Luleälvsprojektet”, vilket var ett 
tvärvetenskapligt projekt som startade 1980. Ansvaret för projektet låg på 
institutionen för arkeologi vid Umeå Universitet, under ledning av dåvarande 
doktoranderna Lars Forsberg och Ulf Westfal. Inventeringarna som utfördes inom 
projektet utgick ifrån fyra teoretiska modeller baserade på teoretiska resonemang 
som Forsberg och Westfal fört kring resursutnyttjande och anpassning ur ett 
materialistiskt perspektiv. Sammanfattningsvis baseras det teoretiska resonemanget 
på en ekologisk komponent vilken menade att förhistoriska samhällen försöker 
minimera arbetsinsatserna i förhållande till naturresursernas möjligheter (Baudou 
1996, Knutsson & Vogel 2000:4-5) . 

Utifrån detta ekonomiskt deterministiska resonemang inriktades inventeringarna 
mot områden som  erbjöd en stor ekologisk variation inom ett begränsat område. 
Man ansåg att områden som innehöll älvar, bäckar, myrar, olika typer av skog och 
sjöar inom en 10km radie var sannolika platser där förhistoriska samhällen kunde 
upprättat sina basläger. 1983 ledde David Loeffler en grupp på den norra sidan av 
Lilla Luleälven (fig.8). I samband med detta hittade man lämningarna efter två 
boplatser, Norpan 1 (J106E) & 2 (J106A). Efter en riktad inventering inom 
boplatsområdets norra del fann man sommaren 1983 en otydlig svacka nära en 
myrkant. Denna kom att kallas för Lasses Hydda (J106C) och är den lämning som 
studeras närmare i denna uppsats (Knutsson & Vogel 2000:5).  

Jokkmokk 1292 ligger på postglaciala alluviala sediment, dvs. älvsediment, och i 
undersökningsrapporten för Norpan 2 skriver man att området som helhet utgörs till 
stor del av grus, sand, och finsand (grovmo) (Loeffler 2002). Ett antal jordprover från 
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området kring Lasses hydda visade att materialet karaktäriseras av grov-  till 
mellansand. Undersökningarna av Lasses Hydda år 2000 visade dock att inslag av 
lager med lera/silt finns innanför vallen (Vogel 2000).  Man antog att Lasses hydda 
möjligen tidvis stått under vatten, men senare undersökningar visade att de lerlager 
som observerats är av den grövre siltfraktionen och ingår i den naturliga stratigrafin i 
området (Vogel & Knutsson 2005:3).  

De miljöarkeologiska analyserna utförda 2002 på Lasses Hydda var en del i Johan 
Linderholms (2010a,b) avhandlingsarbete och presenterades i en av de artiklar som 
utgör avhandlingen. I artikeln  redogör Linderholm för den geologiska bakgrunden i 
området, och dess utveckling under perioden före, under och efter man nyttjat 
boplatsen. Detta diskuteras sedan i förhållande till analysresultaten från 
markkarteringarna man utförde i området. 

De miljöarkeologiska analyserna utförda var fosfatanalys och mätning av magnetisk 
susceptibilitet. Man valde att göra en markkartering som täckte in ett område av ca 
3,5 ha där man tog jordprover med 12,5 – 17 m mellanrum i ett rutnätsmönster över 
området och de registrerade boplatserna. Detta för att kunna studera huruvida andra 
förhistoriska fenomen förekom, utöver de som man kunde se i landskapet. Man 
utförde även en intra-site studie där man tog jordprover i ett hexagonalt mönster som 
täckte Lasses Hydda. Proven togs med 2 m mellanrum (Linderholm 2010b:7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfatanalysen (fig. 9) visade tydliga höga värden kring de registrerade 
”hyddgrunderna” och hjälpte även till att få en inblick i bakgrundsvärdena för 
området. Två ytterligare områden visade högre fosfathalter. Ett område ligger utmed 
en fångstgrop syd om Lasses Hydda (J106C) och ett område ligger ytterligare söderut 
från ”hyddgrunden”, med cirkulär form med förhöjda värden, utan någon tidigare 

Figur 8 Raä 1292, Jokkmokk  

sn.  (gul R markering) mot  

bakgrund av Sverigekartan  

(Bild hämtad från  

Riksantikvarieämbetets  

webbtjänst Fornsök,  

bakgrundskarta ©  

Lantmäteriet) 
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registrerad lämning. Linderholm (2010b:8-9) resonerar att man troligen kan utesluta 
att värdena utmed fångstgropen har något att göra med aktiviter kopplat till slakt att 
göra. Vidare resonerar han att det andra området kan ha fått förhöjda fosfatvärden 
efter att man haft ett rengärde i området.  

Den magnetiska susceptibiliteten (fig.9) i området visade naturligt höga värden, 
särskilt i södra delen av området. På grund av geologin i området är det svårt att dra 
några slutsatser från resultaten. Sedimenten innehåller mycket magnetit, som är 
ferrimagnetiskt, vilket påverkar resultatet från analysen. Sediment rika på magnetit 
går djupt ner i marken och erosion i området, särskilt i den sydliga delen, har fört 
dessa närmare ytan. Lasses Hydda befinner sig i ett våtare område där den 
magnetiska susceptibiliteten blir lägre. Linderholm (2010b:9) skriver även att  
förhistorisk eldning på sediment rika på magnetit leder till viss oxidation och kan 
leda till att den magnetiska susceptibiliteten blir lägre. Detta eftersom att maghemit-
hematit bildas efter oxideringen, och i takt med att jordmånsbildningen fortsätter 
kan även delar omvandlas till goethit.    

När Linderholm (2010b:10-11) studerar Lasses Hydda närmare visar sig vissa 
komplikationer vad gäller lokalens tafonomi. Den ursprungliga tolkningen av 
boplatsens form var baserad på Lars Liedgrens observationer under den inledande 
utgrävningen. Under senare utgrävningar (Vogel 2000) noterade man dock en 
återfyllning av sediment till golvet av nergrävningen, och förändringen detta innebär 
i tolkningen av ”hyddans” form har inte presenterats. Storleken av Lasses Hyddas 
estimerade golvyta uppgår till 108 m2, vilket är en stor skillnad mot den andra 
undersökta ”hyddgrunden” Norpan 2 (J106A) som har en estimerad golvyta på 50 
m2, samt andra liknande lämningar (Loeffler 2003). ”Hyddgrunden” är till stor del 
undersökt, men inte helt, och under den sista säsongen av undersökningar fann man 
en igenfylld fångstgrop i den västra vallen. Huruvida den var konstruerad före eller 
efter Lasses Hydda är ej ännu bekräftat (Linderholm 2010b efter muntlig information 
från Anders Olofsson).  

I figur 10 presenterar Linderholm (2010b) resultaten av intra-site analysen av Lasses 
Hydda. Fosfatanalysen visas i kombination med distributionen av ben (för det mesta 
bränt) från undersökningarna av ”hyddgrunden”, vilket sammanlagt uppgick till 5 kg. 
De slutsatser som Linderholm drar av resultatet är att benmaterialet är den primära 
orsaken till den ökade mängden fosfater som tillförts marken. Linderholm (2010b:12) 
skriver att den rumsliga korrelationen mellan de två spridningsmönstren reflekterar 
den direkta hushållsaktiviteten och primära ackumuleringen av avfall.  

Fångstgropen ser inte ut att ha påverkat distributionen av fosfater utöver mindre 
erosion i samband med att gropen återfylls över tid.  Linderholm noterar att vallarna 
inte ser ut att ha nyttjats för att deponera avfall, vilket skiljer sig mot hur andra 
liknande konstruktioner nyttjats (Lundberg 1997, Loeffler 1999, Engelmark et. al. 
2004). Ett område i nordöstra hörnet visar högre värden, men huruvida det kan 
kopplas till avfallshantering eller utgör ett primärt aktivitvetsområde går inte att säga 
enbart från dessa resultat. De områden med låga fosfatvärden runt ”hyddgrunden” 
indikerar områden fria från avfall och kan tolkas som att man hade en strukturerad 
avfallshantering på platsen.   

När man studerar den magnetiska susceptibiliteten i Lasses Hydda (fig. 10) är 
problemet med de magnetitrika sedimenten ännu närvarande. Man kan inte enbart 
tolka höga MS-värden som resultatet av mänsklig aktivitet kopplat till eldning. Vid 
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konstruktionen av ”hyddan” kan man ha grävt ner och om-deponerat de magnetitrika 
sedimenten, eller en liknande situation i samband med konstruktion av gropar i 
”hyddan” (Linderholm 2010b:13). 

En annan förklaring Linderholm (2010b:13) tar upp är den stora mängden av 
skörbränd sten. Undersökningarna av Lasses Hydda registrerade nästan 1 ton 
skörbränd sten (Knutsson & Vogel 2000, Vogel 2000 and Vogel & Knutsson 2005). 
Skörbrända stenar vittrar snabbare under, och efter, man använt dem. Detta leder till 
att en ökad mängd av primära mineral från stenmaterial deponeras i jorden vilket 
potentiellt kan öka den magnetiska susceptibiliteten. 

 Med dessa reservationer kan man studera figur 10B. Likt den spatiala korrelationen 
mellan distributionen av benmaterial och fosfathalten kan man se en spatial 
korrelation mellan distributionen av skörbränd sten och högre MS-värden. 
Undersökningarna registrerade inga härdar, dock fann man anläggningar med 
förkolnat material och brända stenar vilka befinner sig i, eller i närheten av, de 
områden i ”hyddan” med högre MS-värden (Linderholm 2010b).  

Det nordöstra området visar även på höga MS-värden vilket sammanfaller med vad 
fosfatanalysen visade. Detta kan på så sätt indikera avfallshantering eller väldigt 
specifika aktivteter som utförts i området (Linderholm 2010b).  
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Figur 9 Markkarteringen över det 3,5 ha stora området. J106C i N är Lasses Hydda, fångstgropar markerade med svarta cirklar. A) visar fosfatgrader och 
B) visar magnetisk susceptibilitet. Alla interpoleringar använder kriging med lineärt variogram (Linderholm 2010b)
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Figur 10 Lasses Hydda, A) visar fosfathalt kombinerat med distributionen av ben från utgrävningen och B) visar magnetisk suscpetibilitet kombinerat med 
distributionen av skörbränd sten från utgrävningen. Interpolering utförd med kriging med lineärt variogram (Linderholm 2010b) 
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4.4.2 Sorsele 471 

 

2009 utfördes en kombinerad forsknings- och seminariegrävning inom 
boplatsområdet raä 471, Sorsele sn. (fig.11). Institutionen för Idé- och 
samhällsstudier vid Umeå Universitet har som mål att ”i möjligaste mån integrera 
forskning och utbildning”, i vilken undersökningen 2009 var en insats. 
Forskningsinslaget hade en koppling till Thomas Larsson (Institutionen för Idé och 
samhällsstudier) och Göran Ericssons (SLU) projekt ”Älgen och människan i norr- en 
mångtusenårig relation” (Larsson 2010), vilken löpte under 2009-2011. Målet för 
projektets del var att tillvarata obrända ben från älg, för att jämföra huruvida älgen 
genetiskt sett skiljer sig i dagens läge från den population som upphöll sig i Sverige 
för 6000 år sedan. Vid undersökningar av boplatsvallarna finner man i många fall en 
ansenlig mängd älgben (Lundberg 1997, Spång 1997, Norberg 2008), och efter att ha 
funnit en stor mängd obrända ben av älg vid Ramsele 183 riktade man denna gång in 
sig mot raä 471 (Larsson et. al. 2009).    

Raä 471 ligger utmed Laisälven och studerar man SGUs jordartskarta för området 
(skala 1:100 000-200 000) ser man att området utgörs av isälvssediment, vilka 
domineras av kornstorleksfraktionen sand. De omkringliggande områdena består av 
isälvssediment i större kornstorleksfraktioner, älvsediment och torv/sankmark.  

Under fältkursen 2009 utförde man ytterligare inventeringar av området och fann att 
det finns sammanlagt fem boplatsvallar i området, där 1 boplatsvall  är osäker. 
Fornminnesregistret har registrerat 4 boplatsvallar och en terassering inom 
boplatsområdet (Larsson et. al. 2009, FMIS 2014).   

I boplatsvall ’A’ lade man ett 4 x 1 m stort schakt (A1), från den högsta punkten i 
vallen in mot vad man tolkat som golvytan. Man öppnade senare två 
kvadratmeterstora schakt till i boplatsvall ’A’ (A2 & A3). Mindre ingrepp utfördes i 
boplatsvall ’C’ och ’D’ för att undersöka deras fornlämningsstatus, samt ett mindre 
ingrepp i den förmodade boplatsvallen ’F’ (Larsson et. al. 2009).  

Undersökningen utfördes i dokumentationsnivåer (Dn) om 10 cm. Prover samlades 
in för makrofossilanalys löpande och dokumenterades till Dn nivåerna. En 
markkartering utfördes över ett 90 x 70 m (6300 m2) stort område i ett 10 x 10 m 
rutnät; de 74 proverna togs ur B-horisonten. Inga prover togs i boplatsvallen i 
samband med markkarteringen, man ansåg att stratifrafin var för komplex och valde 
istället att ta proverna ur de framgrävda profilerna. Man valde att analysera 
fosfathalten, magnetisk susceptibilitet, organisk halt (LOI), och pH (Larsson et. al. 
2009). 

Man fann inget arkeobotaniskt material i makrofossilanalysen. Enstaka träkolsbitar 
och benfragment (brända och obrända) återfanns i proverna. Larsson et. al. 
(2009:21) skriver att man får begrunda två faktorer det kan röra sig om, den första är 
att växtresurser använts sparsamt på boplatsen, alternativt att man använt delar som 
inte bevaras lika lätt i identifierbart tillstånd. Den andra faktorn är att aktiviteterna 
på platsen var av sådan art att de inte genererade sådana förutsättningar som krävs 
för att botaniskt material ska bevaras (Viklund 1998).    

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boplatsvallarna i området skiljer sig från vad man brukar förvänta sig av denna 
fornlämningstyp. De har alla en skärvstenspackning i försänkningen och ytterst lite 
skörbränd sten, och andra fynd, i vallarna runt om. Detta fastställdes genom att man 
har grävt delar av boplatsvallarna ’A’, ’C’, och ’D’ samt använt jordsond i boplatsvall 
’E’ (Larsson et. al. 2009).  Två kolprover togs in för datering av boplatsvall ’A’, ett 
prov tog man från överkanten av en rödockralins i vallen och det andra tog man från 
en kolförekomst i överkanten av vad man tolkade som en golvyta innanför vallen. Det 
första provet från överkanten av rödockraförekomsten daterades till 4700 – 4500 cal 
BC. Det andra kolprovet daterades till 2050 – 1890 cal BC. Kolproverna ser inte ut att 
ha blivit vedartsbestämda, men har daterats vid Ångströmlaboratoriet med AMS.  
Fynd av förarbeten till slipade skifferspetsar antyder en datering till neolitikum, men 
ett fynd av en färdig pilspets av Sunderøy-typ indikerar en datering till 
senneolitikum-äldre bronsålder (Baudou 1978:10, Norberg 2008, Käck 2009, 
Larsson et. al. 2009).  

Fosfatanalysen från markkarteringen (fig.12) visade på en relativt jämn fosfathalt i 
den omkringliggande marken. Förhöjda värden noterades alldeles intill boplatsvallen 
och fortsatte österut mot de andra boplatsvallarna, vilket kan indikera en 
aktivitetsyta. Huruvida detta kan kopplas till en särskild aktivitet är svårt att säga 
enbart från markkarteringens resultat. Att det är en antropogen påverkan är dock 
troligt om man jämför med bakgrundsvärdena (Larsson et. al. 2009).  

I rapporten skriver de att magnetisk susceptibilitet i området gav höga utslag i ett 
prov, vilket Larsson et. al. (2009:22) beskriver som ”sannolikt en geologisk anomali”. 
Bakgrundsvärdena var i övrigt låga om man studerar bilden i rapporten (fig.13), 

Figur 11 Raä 471, Sorsele sn.  (gul R markering) mot bakgrund av 
Sverigekartan (Bild hämtad från Riksantikvarieämbetets webbtjänst 
Fornsök, bakgrundskarta © Lantmäteriet) 



34 
 

vilken visar en interpolering av värdena. Dock är bakgrundsvärdena klassificerade 
som en klass (värden 0-266) och det höga värdet öster om boplatsvallen som en klass 
(värden 534-800). Klassificeringen däremellan representerar endast vad 
interpoleringen tolkar som skillnaden mellan ”anomalin” och punkterna runt den 
(värden 267-533). Detta innebär att man inte kan avgöra huruvida mindre skillnader 
i MS visar på fenomen av möjligtvis antropogen karaktär, eftersom att dessa döljs 
inom en klass i interpoleringen pga. att man valt att illustrera den stora kontrasten i  
den ”geologiska anomalin” och omkringliggande punkter.  

Efter att ha efterfrågat det ursprungliga dokumentet med analysresultaten från 
markkarteringen, via min handledare, kunde jag framställa dessa i histogram och 
interpolera resultatet annorlunda. Tabell 1 redovisar frekvensfördelningen av 
fosfatvärdena i det provtagna området. Vilket man även kunde se i figur 12 innehåller 
området låga fosfathalter, med en tydlig log-normalfördelning, vilken indikerar att 
boplatsrelaterade aktiviteter bedrivits i området.  

Tabell 2 redovisar MS för det provtagna området, och även här kan vi se en log-
normalfördelning. Det finns en del höga värden men utöver extremvärdet på 800 ser 
det inte ut att vara en större förekomst av ferrimagnetiskt material, som fallet i 
Vuollerim. MS-värdet som är mest frekvent ligger mellan 80-100, vilket 
representerar bakgrundsvärdena för ytan.  

Provpunkterna importerades från Excel-dokumentet in i ArcMap där interpoleringen 
av fosfathalten och MS utfördes med IDW (fig. 14-15). Figur 14 visar en interpolering 
av fosfathalten med fler klasser än den man använde i rapporten. I stort är mönstret 
likt det vi såg i rapportern, med förhöjda värden i kanterna av, och öst om, boplatsvall 
A.   

I figur 15  framkommer ett antal intressanta ytor som man inte kunde se i den 
ursprungliga interpoleringen från rapporten. Den ”geologiska anomalin” ligger inom 
ett större område där MS-värdena är mellan 120 – 180. Det förekommer även mindre 
områden ut mot väst vilket kan vara ytterkanten av ett aktivitetsområde, men utan att 
provta ytterliggare, och i ett större område, är detta svårt att bekräfta.   

Det är även svårt att säga något konkret angående punkten invid den sydliga delen av 
boplatsvallen. Punkten har ett MS-värde av 242, (histogramanalysen i tabell 2 
noterade den i ”MS range” 260), jämför vi detta mot de stratigrafiska 
provtagningarna man utförde ser man inga resultat ifrån B-horisonten vilka gav 
samma nivå av MS, utan dessa gav värden kring 110. Utan att göra en mer grundlig 
provtagning över resterande delen av boplatsvallen kan vi inte avgöra denna punkts 
relation till boplatsvallen. Man fann väldigt lite skörbränd sten i vallarna, utan den 
förekom främst i försänkningen, varför det är osannolikt att detta är vad som 
resulterat i värdet. Det är noterat att kol förekom i hela jordprovet, varför en 
möjlighet är att provet kommer från i närheten av, eller i, en anläggning där man 
eldat.  

Det högsta MS-värdet, 801, i den östra delen av området kan ha uppstått ifrån sentida 
inslag av järnrikt material (t. ex. spik), ferrimagnetiskt material (t. ex. magnetit), en 
antropogen aktivitet med hög intensitet, eller vara ett misstag i 
provtagningen/analysen. I och med att den utgör en del i ett större område med 
högre MS-värden är det sannolikt att den hör samman med ett aktivitetsområde.  
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Har man eldat intensivt på 
en punkt och bedrivit 
andra aktiviteter omkring 
denna, är det möjligt att 
man kan få det mönster vi 
ser här. En tanke som 
väcks är att detta resultat 
inte har en koppling till, 
enbart, aktiviteter 
involverande eld och 
skörbränd sten. I rapporten 
noterar man rödaktiga 
sediment vilka man tolkar 
som rödockralinser. Ockra 
är en järnförening, och 
genom att bränna detta är 
målet att framställa ett 
färgpigment. Efter att ha 
diskuterat detta med min 
handledare verkar det dock 
osannolikt att rödockran i 
sig skulle haft en effekt på 

de högre MS-värdena 
(muntlig information 
Johan Linderholm). 

 Bränna ockra kräver höga 
temperaturer och skulle 
teoretiskt sett kunna ge 
upphov till en punkt med 
ett högt MS-värde, dock 
skulle inte rödockran i sig 
påverka ett så pass utbrett 
område som det vi ser här, 
eller till samma grad. 
Rödockra innehåller 
järnföreningar likt hematit, 
vilket inte är ett av de 
starkare materialen vad 
gäller MS. De stratigrafiska 
proverna visar ett prov som 
kommer från det man 
tolkat som en rödockralins, 
och detta gav ett MS-värde 
på ca 110, strax över   
bakgrundsvärdet.   

 

 

Figur 13 Magnetisk susceptibilitet utförd på prover från 
markkarteringen över området mellan boplatsvall A och C 
(Larsson et. al. 2009) 

Figur 12 Fosfatanalys utförd på prover från markkartering över 
området mellan boplatsvall A och C (Larsson et. al. 2009) 
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Tabell 1 Histogram för fosfatanalys i området kring bolatsvall A i Raä 471, sorsele sn. 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Histogram för magnetisk susceptibilitet i området kring boplatsvall A i Raä 471, Sorsele sn. 
(”More” innehåller extremvärdet 801) 
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Figur 15 Rumslig variation av fosfathalt i området kring boplatsvall A i Raä 471, Sorsele sn. 

Figur 14 Rumslig variation av magnetisk susceptibilitet i området kring boplatsvall A i Raä 471, Sorsele 
sn. En förenklad klassificering, där enstaka punkter överstiger högsta värdet i klassificeringen. 
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4.4.3 Vilhelmina 554 

 

 

 

 

 

 

 

I en tidigare uppsats (Sjölander 2013) noterade jag att Vilhelmina 554 var 
totalundersökt och en del av en forskningsundersökning. Detta stämmer inte och är 
ett misstag från min sida vilket jag vill korrigera här. Det förändrar inte resultatet i 
den tidigare uppsatsens studie, men det är en felaktig notering. 

Under sommaren 1975 utfördes en undersökning av Raä 554 vid Vojmsjöluspen i 
Vilhelmina sn. Detta till följd av att en bruksväg för timmertransporter dragits fram 
genom en ås och skadat en förhistorisk boplats. Personen som upptäckte skadan fann 
mycket skörbränd sten vid väggenombrottet samt en skifferspets i ena kanten av 
vägen. Boplatsen har tidigare legat vid Vojmsjöns strand, men efter 
regleringsåtgärder under 1940 – talet ligger boplatsen numera 150 m från vatten (fig. 
16). Raä 554 ligger på en rullstensås som är orienterad i NV-SO riktning (fig.17) (Falk 
& Spång 1976). Området utgörs av sorterat isälvsmaterial där Spång noterar att grus 
är den kornstorlek som utgör det naturliga materialet i omgivningen (Wallin 1986, 
Spång 1997).    

Huvudmålet var att rädda den del av boplatsen som hade skadats av vägen, men för 
att utröna om ett samband fanns mellan skärvstensvallen och den skörbrända stenen 
vid vägen valde man att ta upp ett schakt på 2 m bredd från vägen mot vallen. Halva 
boplatsvallen avtorvades, varpå man fann att skörbränd sten både fanns rikligt vid 
vägen och i boplatsvallen, särskilt kring gropens kanter. Den avtorvade ytan uppgick 
till 184 m2 vilket man grävde i 1-meters rutor i 10cm skikt (Falk & Spång 1976).  

Före avtorvning såg boplatsvallen ut att bestå av en djup grop med kanter och en 
hålvägsliknande ränna vilken löpte mot N. Anläggningen var 10 x 6,5 m med 
ytterkanterna medräknade och själva gropens botten var ca 7,5  x 4 m. Efter att man 

Figur 16 Raä 554, 

Vilhelmina sn. (gul R 

markering) mot bakgrund 

av Sverigekartan (Bild 

hämtad från 

Riksantikvarieämbetets 

webbtjänst Fornsök, 

bakgrundskarta © 

Lantmäteriet) 
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torvat av anläggningen såg man att botten var svagt rektangulär med rundade hörn 
och var nu ca 8 x 4 m stor och orienterad V-O riktning (Falk & Spång 1976).   

Rännan som löpte från boplatsvallen kunde man följa i 6 m mot N. Den var som 
djupast 0,35 m, dess bredaste innermått var 1,3 m och som smalast 0,4 m. Vid 
undersökningen visade det sig att rännan inte var en nergrävning utan uppstått efter 
att att man deponerat skörbränd sten längs rännans kanter. I övrigt fann man även 
stora mängder skörbränd sten i boplatsvallens vallar (Falk & Spång 1976). 

I samband med undersökningen utförde man en markkartering av området och 
analyserade fosfathalten av dessa i fält enligt salpetersyrametoden (Gundlach 1961). 
Denna fältmetod medger endast en femgradig skala och bör anses som preliminiära 
resultat vilka, som oftast, används som underlag för att planera hur undersökningen 
ska utföras. Proverna tog man i rostjordens övre del, dvs. B-horisonten. Man tog även 
prover genom stratigrafin vid ett antal punkter för att kunna studera fosfathalten 
genom de olika lagren. Resultatet av proverna genom stratigrafin gav relativt låga 
fosfatvärden och det bedömdes svårt att dra slutsatser utifrån dem. Resultatet från 
markkarteringen visade höga koncentrationer av fosfater i en cirka 10-meters radie 

Figur 17 Fosfatkartering av Raä 554, Vilhelmina sn., med en fältmetod med vilken man bedömer 
fosfathalt utifrån en 5-gradig skala (Falk & Spång 1976) 
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kring boplatsvallen (fig.17), vilket sammanföll med den huvudsakliga förekomsten av 
skörbränd sten och fynd. Två områden på norra sidan av vägen visade även de höga 
värden av fosfater. Den sydligare av områdena, skriver Falk & Spång (1976), hör 
troligtvis samman med det komplex med skörbränd sten som man undersökte 1975. 
Den norra anser man troligtvis höra samman med en annan bosättning högre upp på 
åsen. 

 

4.4.4 Anundsjö 260 

 

Boplatsvallen Raä 260, Anundsjö sn. i Ångermanland, ligger vid den östra stranden 
av Lillsjön som genomströmmas av N Anundsjöån (fig.19, bilaga 3). Denna 
boplatsvall har varit föremål för en exploateringsundersökning utförd av MAL vid 
Umeå Universitet. Denna undersökning utfördes i kombination med pedagogisk 
verksamhet i form av fältkurser i miljöarkeologi under tre säsonger, 2010-2012. 
Eftersom att boplatsvallen skadats av markeberedning, vilket föranledde 
undersökningen, satte man som mål att se hur pass stor effekt skadan från 
markberedningen haft på boplatsvallen. Ännu ett mål med undersökningen var 
metodutveckling, varpå mycket energi lades på provtagningar för markkemiska-
/fysikaliska analyser, kornstorleksanalys och makrofossilanalys. Man tog även prov 
från Lillsjöns strandkant på bottensediment, samt prover från dödisgropar och 
kringliggande mossar. Detta material utgör en del av ett mål man utvecklade över tid 
där man vill studera när landskapet blev stabilt nog, och attraktivit nog, för 
människor att vistas i (muntlig information Johan Linderholm, MAL Umeå 
Universitet). Det är ännu en stor mängd material från undersökningarna som 
behöver analyseras och bearbetas, varför det inte kommer att utgöra en del av vad 
som studeras i denna uppsats.  

 I denna uppsats kommer en inledande skadelägesdokumentation som MAL utförde 
under 2009 att studeras. Under 2008 skadades boplatsen, vilken boplatsvallen ligger 
inom, av markberedning. Markberedningsmaskinen som användes vid Anundsjö 260 
vänder det översta jordlagret fläckvis, vilket skapar en omvänd tilta. MAL utförde en 
besiktning, dokumentation samt markkartering av fornlämningslokalen på uppdrag 
av länsstyrelsen i Västernorrland. Boplatsvallen är lokaliserad på ett strandhak som 
är ca 20-30 m brett och består av sandiga isälvssediment; strax öster om detta 
övergår materialet till morän på en terass/platå (Linderholm 2009). 

Sammanlagt finns det 160 ytor av markskador inom fornlämningsområdet, där de 
flesta har en storlek omkring 1,5 x 0,5 m. I närområdet kring boplatsvallen är ca 15 % 
påverkat av markberedningen, och räknar man in de ytor som täcks av de omvända 
tiltorna blir det nästan 30% (Linderholm 2009).    

Markkarteringen av området täckte en yta av 0,5 ha vilket inkluderade 115 
markprover från 106 provpunkter. I samband med att man undersökte området 
noterade man eventuella fynd i tiltorna markberedningen producerat. Figur 21 och 22 
visar resultaten från fosfatanalysen och magnetisk susceptibilitet. Båda analyserna 
visas i kombination med de inmätta markberedningsskadorna och, för 
fosfatanalysens del,  de områden där fynd av skörbränd sten och avslag från 
kvarts/kvartsit noterats (Linderholm 2009).  
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Frekvensfördelningen (fig.18) för resultaten av fosfatanalysen utförd på 
markproverna visade en klar log-normalfördelning. Linderholm (2009:4) skriver att 
en sådan frekvensfördelning tyder på kulturpåverkan och att de kvantitativa nivåerna 
är boplatsindikerande.  Studerar man figur 20 ser man att det i den norra delen av 
området är högre nivåer av fosfat, alldeles kring boplatsvallen. Strax syd om 
boplatsvallen är det lägre nivåer av fosfat, i vilket man funnit ett flertal avslag.  

Magnetisk suscpetibilitet visar en bimodal fördelning (fig.18), vilket Linderholm 
(2009:4) nämner kan bero på de två olika jordarterna som finns inom det karterade 
området, alluvium och morän. I figur 21 kan man se att det närmare sjökanten är 
lägre nivåer (alluvium) av MS och upp mot platån är högre nivåer (morän). Inom 
dessa grupper finns dock högre nivåer i ett antal punkter som indikerar en påverkan 
av högre temperaturer eller skörbränd sten. Högre MS nivåer förekommer främst i 
anslutning till den södra delen boplatsvallen och sammanfaller väl med förekomsten 
av skörbränd sten kring densamma. Ett område nordost om boplatsvallen visar även 
högre nivåer vilket indikerar möjlig mänsklig påverkan. Området strax syd om 
boplatsvallen, vilket hade låga fosfathalter, visar på aningen högre nivåer av MS. 
Linderholm skriver att markanvändningen av den ytan bör vara mindre 
”hushållsrelaterad”, dvs. aktiviteter vilka samlar organiskt material som sedan 
ackumulerar fosfat i marken. Snarare bör markanvändningen ha haft en ”verkstads”-
karaktär om man ser till förekomsten av avslag och de högre MS värdena.  

 

 

Figur 18 Frekvensfördelningar över de analyserade proven från Anundsjö 260, fosfathalt till vänster 
och magnetisk susceptibilitet till höger (Linderholm 2009) 
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Figur 19  Boplatsvallarna (röda trianglar) i området kring Lillsjön och Finnsjön, Anundsjö sn. 
Ångermanland (Ortofoto i bakgrunden © Lantmäteriet) 
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Figur 20 Rumslig variation av fosfatinnehåll (Cit-P) över raä 260, Anundsjö sn. (Linderholm 2009) 
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Figur 21 Rumslig variation i magnetisk susceptibilitet över raä 260, Anundsjö sn. (Linderholm 
2009) 
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4.4.5 Anundsjö 261 
 

Raä 261, Anundsjö sn., är en boplats med en boplatsvall registrerad (fig.19, bilaga 4). 
2008 avverkades området kring boplatsvallen och i samband med en eventuell 
markberedning av det närliggande större hygget fanns skäl för att undersöka 
boplatsens utbredning och fornlämningsområde. MAL vid Umeå Universitet utförde 
därmed en besiktning, dokumentation och markkartering av området under 2009 
(Linderholm 2010c). 

Lokalen ligger strax norr om Raä 260 vid nordöstra delen av Lillsjön. Området utgörs 
av samma sandiga isälvssediment, likt Raä 260, och strax norr om Raä 261 finns en 
större platå som huvudsakligen utgörs av morän (Linderholm 2010c).  

Markkarteringsproverna togs regelmässigt från B-horisonten, men vid behov provtog 
man även från andra markhorisonter. Provtagningen togs i ett kvadratiskt rutnät 
kring boplatsvallen, med 5-10 m täthet, samt i linjer och enskilda punkter i 
boplatsvallens närområde.  Sammanlagt tog man 91 prover från 88 provpunkter i ett 
ca 1 ha stort område. Under provtagningen gjordes fynd av avslag, en kvartsskrapa 
och kol. Dessa fynd fann man inom det definierade fornlämningsområdet och  
boplatsvallens närområde (Linderholm 2010c).  

I figur 22 finns histogram för analyserna av proverna. Fosfatanalysens 
frekvensfördelning visar en nästintill bimodal fördelning och starka kvantitativa 
nivåer, vilket Linderholm (2010c:3) skriver antyder stark kulturpåverkan och är 
tydligt boplatsindikerande. En av provpunkterna hade en särskilt hög fosfathalt, 1200 
fosfatgrader (P˚), och härrör enligt Linderholm troligtvis från i närheten av, eller i, en 
anläggning med stora mängder ben.  Den magnetiska susceptibiliteten har en log-
normalfördelning vilket, likt för Raä 260, kan bero på de två olika jordarterna som 
består av alluvium och morän. Även i detta fall finns dock värden som endast kan 
förklaras av höga temperaturer eller skörbränd sten.  

I kartbilden i figur 22 kan man se den rumsliga variationen av fosfathalten i området 
kring Raä 261. De högre nivåerna av fosfater kring boplatsvallen framträder tydligt, 
och de högre nivåerna fortsätter ut mot anundsjöån samt en bäck som ligger strax 
öster om boplatsvallen.  Linderholm (2010c:3) anmärker att nivåerna av fosfater är 
ganska höga kring boplatsen, vilket kan förklaras av att undersökningsområdet är för 
begränsat kring boplatsvallens närområde och att antalet bakgrundsprover är för låg. 
Trots detta framträder områden som sträcker sig utanför fornlämningens 
avgränsning, och dessa har boplatsindikernade nivåer av fosfater.    

Figur 23 visar rumslig variation av magnetisk susceptibilitet i undersökningsområdet. 
Linderholm (2010c:3) påpekar att det nordöstra området på platån, där morän är 
dominerande, finns punkter med högre MS-värden troligen inte har orsakats av 
kulturpåverkan. Invid stranden, som domineras av alluvium, kan man se generellt 
sett högre värden vilka har en sannolik koppling till de aktiviteter som bedrivits inom 
boplatsen närhet. Ett band av punkter med höga MS-värden ligger i Ö-V riktning över 
boplatsvallen, dessa anmärker Linderholm att man antingen kan tolka som spår efter 
spridning av skörbränd sten, eller två-tre möjliga härdområden.  
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Figur 22 Rumslig variation av fosfatinnehåll (Cit-P) över raä 261, Anundsjö sn. 
(Linderholm 2010) 
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 Figur 23 Rumslig variation i magnetisk susceptibilitet över raä 261, Anundsjö sn. 
(Linderholm 2010) 
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4.4.6 Anundsjö 556 
 

Raä 556 är en boplatsvall som ligger nästan 1 km syd om raä 260. Boplatsvallen ligger 
på isälvssediment invid Krigstjärn, och ut mot öst tar morän vid ungeför där vägen är 
dragen (fig.19 & 24, bilaga 5). Raä 556 har varit föremål för markkemiska/-fysikaliska 
karteringar under två fältkurser i miljöarkeologi. I båda kurserna fick studenter 
under handledning av Johan Linderholm från MAL, Umeå Universitet, utföra en 
markkartering över området där boplatsvallen ligger.  

Första fältkursen utfördes under 2008 (fig. 24). Man drog en N-S baslinje över 
boplatsvallen och tog sammanlagt 11 prover från B-horisonten. Analyserna på 
proverna bestod av fosfatanalys, magnetisk susceptibilitet, kornstorleksanalys och 
munsell färgbestämning. Kornstorleksanalyserna visade på att materialet i området 
till stor del består av finsand (grovmo) (Jonsson 2011).  

2010 utförde man åter en markkartering, denna gång i större utsträckning än 2008. 
En N-S baslinje drogs över boplatsvallen och man tog prover i Ö-V riktning från 
baslinjen i 5-10 m intervaller, beroende utav hur området såg ut. Detta material 
analyserade man med fosfatanalys och mätte magnetisk susceptibilitet. Sammanlagt 
tog man 45 prover från 33 provpunkter, dock analyserades inte ett av dessa prov. 
Regelmässigt provtogs  B-horisonten bortsett från vissa punkter i boplatsvallen, eller 
i fall där stratigrafin visade sig vara av intresse att studera närmare, i vilka fall man 
utöver B-horisonten även provtog A2- och C-horisonten. 

Vissa stratigrafiska provtagningar innehåller flera prov från B-horisonten och utav 
dessa är det den översta delen som har utgjort en del analysen i denna studie. Detta 
innebär att det är sammanlagt 43 prov från B-horisonten som presenteras i resultatet 
i denna studie. Dessa provresultat berör en yta av ungefär 3750 m2, vilket är mätt 
med hjälp av mätverktyget i ArcMap 10.   

I tabell 3 på nästa sida kan man se ett histogram med frekvensfördelning av 
provernas fosfatvärden. En antydan till log-normalfördelning, likt de som presenteras 
av Linderholm (2009, 2010c), är klart boplatsindikerande. Samma log-
normalfördelning går att se i tabell 4 där ett histogram för MS-värdena presenteras.  
En punkt i MS-analysen gav ett värde på 132. Detta prov är taget mitt i boplatsvallen 
från 2010 års fältkurs. Det är ett av fyra prov från samma provpunkt, och både i fält 
och i labbet fann man skörbränd sten och kol i proven samt inslag av lite större grus. 
Vilket Linderholm (2010b) diskuterar i sin avhandling kan skörbränd sten höja MS-
värden till följd av den ökade vittringen, men förekomsten antyder att det också kan 
vara så att man kommit nära en anläggningen med koppling till eldning. Båda två är 
fall där MS-värden kan stiga.  

I figur 25 kan vi se en interpolering av fosfatvärden i området; interpoleringen är 
utförd med IDW. Figuren visar tydligt att de högre fosfatvärdena är centrerade kring 
boplatsvallens mitt och nordvästra vall. De lägsta värdena ligger i en rak linje längs 
våtmarken mot tjärnen där det högsta värdet av de fyra punkterna är 13 P˚.    

Figur 26 är en förenklad klassificering som tydliggör området med högre fosfatvärden 
i boplatsvallen genom att samla värden 0-150 i en klass.    
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Tabell 3 Histogram för fosfatvärden från Raä 556 med de analyserade proven från B-horisonten 

 

 

 

 

Tabell 4 Histogram för MS-värden från Raä 556 med de analyserade proven från B-horisonten 
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Figur 24 Provtagningspunkter från fältkursernas markkartering av RAÄ 556, Anundsjö sn. 
Ångermanland. Den uppskattade yttre östra begränsningen av boplatsvallen är digitaliserad 
utifrån minne och inte ritningen som utfördes i fält (Kurs i miljöarkeologi 2008, fältkurs med 
miljöarkeologi 2010, Umeå Universitet.). (Ortofoto i bakgrunden © Lantmäteriet) 
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Figur 25 Rumslig variation av fosfathalter inom Raä 556, Anundsjö sn. Ångermanland 
(Ortofoto i bakgrunden © Lantmäteriet) 
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Figur 26 Rumslig variation av fosfathalter inom Raä 556, med klassificering som tydliggör 
områden med förhöjda fosfatvärden (Ortofoto i bakgrunden © Lantmäteriet) 
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I figur 27 ser vi interpoleringen av MS-värdena. Även MS-värdena är låga för de 
punkter som ligger utmed våtmarken, där högsta värdet är 3. Den förenklade 
klassificeringen i figur 28 lyfter fram mönstret man kan se i figur 27, med de högre 
värdena kring boplatsvallens mitt och och ut mot vallarna. Vilket tidigare nämnts är 
toppvärdet alldeles i mitten på boplatsvallen, vilket kan antyda att den skörbrända 
stenen är den främsta anledningen till de högre värdena i kanterna av boplatsvallen 
till följd av hur man hanterat avfallet på platsen, även om vi inte kan utesluta eldning 
som en bidragande faktor. 

Sammanfattat är aktiviteterna kring raä 556 väldigt samlade i vad man kan se från 
detta material, en brist är dock att om än den tätare delen av provtagningen sträckte 
sig syd om boplatsvallen så kunde det varit intressant att ha fortsatt lika långt norr 
om boplatsvallen. Större aktivitetsytor kan fångas upp av de enstaka punkter som 
provtogs vid 2008 års fältkurs norr om boplatsvallen, men mindre aktivitetsytor kan 
man missa.  

Med en plats som denna, med aktiviteter som ser ut att vara av en väldigt lokal 
karaktär, blir det svårt att dra några konkreta slutsatser utöver den att mat- och 
avfallshantering ser ut att ha bedrivits i nära anslutning till boplatsvallen. Eventuellt 
kan det vara så att man har deponerat avfallet i vallen kring försänkningen och att 
erosion därefter gradvis har återfyllt försänkningen vilket ger upphov till de högre 
värdena av fosfater i försänkningen. En tät provtagning (likt Linderholm 2010b) av 
enbart boplatsvallen skulle belysa de mindre mönstren av den rumsliga variationen 
av fosfater och MS. Detta skulle i sin tur låta oss få en insikt i hur aktiviteterna i 
boplatsvallen bedrivits, förutsatt att erosion och återfyllnad inte varit allt för stor. 
Stratigrafiska provtagningar bör låta oss göra en bedömning av hur pass stor erosion 
och återfyllningen varit.   

Intressant att notera är att man funnit en kokgrop inom det markberedda området en 
bit norr om raä 556 (Linderholm 2010c).     
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Figur 27 Rumslig variation av magnetisk susceptibilitet inom Raö 556, Anundsjö sn. 
Ångermanland (Ortofoto i bakgrunden © Lantmäteriet) 
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Figur 28 Rumslig variation av magnetisk susceptibilitet inom Raä 556, med klassificering 
som tydliggör områden med förhöjda MS värden (Ortofoto i bakgrunden © Lantmäteriet) 
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4.4.7 Finnsjöselet 

 

Finnsjöselet är en lokal man fann under inventeringar i samband med 2012 års 
fältkurs med miljöarkeologi vid Umeå Universitet (fig.19, bilaga 6). Lokalen ligger 
strax nedanför en ås och inom den finns vad man bedömer vara en boplatsvall; strax 
sydöst om boplatsvallen rinner en bäck och på andra sidan finns vad som bedöms 
vara en härd. Lokalen har rapporterats till Riksantikvarieämetet, och länsstyrelsen i 
Västernorrland, och inväntar nu registrering.  

För att bättre kunna bedöma lokalens utbredning, och huruvida det var så att man 
bedrivit boplatsrelaterade aktiviteter inom området, utfördes en markkartering inom 
ramarna för fältkursen 2012. Kursen bedrevs på grundnivå och avancerad nivå; 
studenterna på avancerad nivå övervakade tre grupper av studenter på grundnivå 
vilka utförde markkarteringen.   

Lokalen ligger på isälvssediment, och kornstorleksanalysen av proverna från 
markkarteringen visar att materialet till stor del utgörs av mellan-finsand med inslag 
av grus. Ytmässigt berör markkarteringen vid Finnsjöselet ungefär 5375 m2, våtare 
partiet vid bäcken exkluderat. Man provtog regelmässigt B-horisonten, och invid 
boplatsvallen tog man även prover från andra markhorisonter. Sammanlagt har man 
analyserat 42 prover från markkarteringen, där 24 är från området kring 
boplatsvallen och 18 från området kring härden på andra sidan bäcken. Utöver 
kornstorleksanalys utförde man fosfatanalys, mätte magnetisk susceptibilitet och 
bestämde färg enligt munsell.   

I tabell 5 ser vi åter igen en tendens till log-normalfördelning av fosfatvärdena, där de 
mest frekvent förekommande värdena ligger kring  150 P˚. Resultatet är på så vis 
boplatsindikerande. Det högsta fosfatvärdet på 441 P˚ kommer från en punkt ca 5 m 
sydost om boplatsvallen.  

I tabell 6 ser vi en log-normalfördelning där en stor andel av proven har ett MS-värde 
mellan 15 – 30, vilket tydligt representerar bakgrundsvärdet för den provtagna ytan. 
Därefter finner vi några enstaka prov som överstiger detta bakgrundsvärde, med ett 
toppvärde på 234, vilket kommer från den sydligast punkten alldeles invid bäckens 
västra kant. Magnetisk susceptibilitet kan påverkas av flera olika processer och det är 
på så sätt svårt att uttala sig säkert om något enbart från detta histogram. 

Figur 29  visar den rumsliga variationen av fosfathalten i området. 4 provpunkter 
kommer från boplatsvallen och dess vall, men dessa gav inga värden som drastiskt 
skiljde sig från bakgrundsvärdena. I figur 30 med en förenklad klassificering ser vi att 
området sydost om boplatsvallen är var ackumulationen av fosfater skett. Detta kan 
tala för att man hanterat avfallet inom denna yta snarare än att deponera det i vallen, 
om det finns en koppling mellan dessa aktiviteter och boplatsvallen. Man fann 
fragment av brända ben inom detta område under inventeringen.  

Området på östra sidan bäcken visar också tydliga förhöjningar av fosfatvärdena. Den 
initiala tolkningen var att skärvstenspackningen man funnit utgör en härd; i detta 
tillfälle kan vi inte uttala oss om denna är samtida med boplatsvallen. Ytan ser ut att 
vara relativt stor, vilket till viss del har att göra med distributionen av provpunkterna. 
Det går inte att säga om de två ytorna på vardera sida av bäckfåran vi ser idag är 
samtida och utgör en enhetlig boplatsyta, eller om de är två skilda aktivitetsytor 
separerade i tid.     
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Tabell 5 Histogram för fosfatvärden från den nyfunna boplatsen, Finnsjöselet,  med de analyserade 
proven från B-horisonten 

 

 

 

 

Tabell 6 Histogram för MS-värdena från den nyfunna boplatsen, Finnsjöselet, med de analyserade 
proven från B-horisonten 
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Figur 29 Rumslig variation av fosfathalter inom området runt den nyfunna boplatsvallen och härden, Anundsjö sn. Ångermanland (Ortofoto i 
bakgrunden © Lantmäteriet) 
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Figur 30 Rumslig variation av fosfathalter inom Finnsjöselet, med klassificering som tydliggör områden med förhöjda fosfatvärden (Ortofoto i 
bakgrunden © Lantmäteriet) 
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Figur 31 visar den rumsliga variationen av MS i området. Vad man tidigare kunde se i 
tabell 4, de få antal punkterna med högre värden, är även tydligt i denna kartbild. 
Märkbart är de låga MS-värdena i boplatsvallen och kring området med härden. I 
figur 32 ser vi att det är fyra punkter med MS-värden vilka överstiger 60. Tre av dessa 
ligger utmed sluttningen, och en punkt rakt öster om boplatsvallen. De områden som 
hade en hög ackumulation av fosfater har låga MS-värden vilket talar för att det 
antingen rör sig om avfallshantering eller en form av mathantering vilken inte krävde 
åtkomst till intensivt eldande. Det togs inget prov från den misstänkta härden, vilket 
innebär att vi i detta resultat inte kan bekräfta huruvida denna tolkning är riktig. 

De två punkter med högre MS invid sluttningen i NV av området kan ha en naturlig 
förklaring. Efter diskussion med min handledare Johan Linderholm, förklarade han 
att eftersom punkterna ligger vid foten av åskanten och vid sluttningen ner mot 
anundsjöån kommer det finnas ett större grundvattentryck än om det var plan mark. 
Grundvattnet för med sig vattenlöst Fe vilket därefter fälls ut som FeO(OH) 
(järnoxid), rost kan man säga. Detta kan på så vis höja MS i det området. Det går 
dock inte att säga, utifrån resultatet av denna markkartering, huruvida de högre 
värdena fortsätter i NV riktning. Det skulle kunna vara ett aktivitetsområdes yttre 
kant vilket markkarteringen berör. Detta är de två anledningar vilka båda kan bidra 
till att öka MS i de två provtagningspunkterna.  

Efter att interpoleringarna utförts, och resultatet studerats, besökte jag 
boplatsvallarna i Lillsjöområdet ännu en gång. Tillsammans med Martin Jonsson 
studerade vi området kring Finnsjöselet, med extra fokus på de ytor med högre 
fosfat- och MS-värden. Extremvärdet från punkten vid sluttningen ner mot bäcken 
och ån var en av dessa ytor. I närområdet av där man tagit provet fann vi en 
skärvstenspackning. Det observerades inga avslag eller kolförekomst i ytan, men när 
vi använde en jordsond för att studera lagerföljden i anläggningen var det tydligt att 
packningen inte är enbart ytlig utan att det fanns skörbränd sten även längre ner. 
Denna anläggning kan ha spelat en roll i det högre MS-värdet i den delen av lokalen. 
Det kan troligast röra sig om en härd, kokgrop eller avfallsmaterial. Utan närmare 
studie av anläggningen kan vi dock inte säga något säkert.  Andra förklaringar till det 
höga MS-värdet invid bäcken är att det  kan vara sentida inslag av järnrikt material 
eller ett område med innehåll av ferrimagnetiskt material. Provpunktens läge i 
närheten av sluttningen mot både bäcken och ån lyfter frågan om det är detta som 
haft en effekt i att höja MS-värdet. Utöver det nya fyndet av skärvstensanläggningen 
kan jag inte ge några säkra förklaringar i denna stund.  

Den nyfunna boplatsen uppvisar en drastisk skillnad från raä 556 i den rumsliga 
variationen av fosfathalt och magnetisk susceptibilitet. På denna boplats är de tydliga 
spåren av aktiviteter spridda utanför boplatsvallen. En anledning till de låga nivåerna 
i boplatsvallen kan vara att man inte uppehållit sig på denna plats under en längre tid 
och att aktivtiteterna inte varit intensiva i boplatsvallen, utan att fokus för dessa legat 
på områden utanför.  
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Figur 31 Rumslig variation av MS inom området kring den nyfunna boplatsen, anundsjö sn. Ångermanland (Ortofoto i bakgrunden © 
Lantmäteriet) 
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Figur 32 Rumslig variation av magnetisk susceptibilitet, med klassificering som tydliggör områden med förhöjda MS värden (Ortofoto i 
bakgrunden © Lantmäteriet) 



63 
 

5. RESULTAT 

 

 

5.1 Geomorfologi 

 

I bilaga 1 presenteras en tabell med relevant information från studieobjekten. Alla 
analysresultat som presenteras från markkarteringarna av studieobjekten är från 
prover tagna i B-horisonten. I vissa fall har man tagit utförliga stratigrafiska 
provserier genom jordmånen, men för denna studie har fokus legat på B-horisonten.  

Angående vad för förutsättningar som den lokala geomorfologin kan ha gett för 
boplatsvallarna har uppsatsens längd varit en begränsande faktor. Man skulle kunnat 
diskuterat mer ingående miljön och hur den förändrats över tid i området, dock fanns 
det inte utrymme eller tid för detta eftersom att fokus ligger på fosfat- och MS-
analyserna. Martin Jonsson (2014) diskuterar dock miljön, och dess förändring, för 
området på en regional skalnivå.   

Alla boplatsvallar i Lillsjöområdet ligger på alluviala sediment. I en tidigare uppsats 
(Sjölander 2013), med ett studiematerial bestående av 41 Raä nr. för boplatsvallar, 
kunde man se att de flesta låg på alluvium. Ungefär en fjärdedel av de raä nummer 
som studerades låg på morän. Värt att poängtera är dock att den studien hade fokus 
på Västerbottens boplatsvallar och utnyttjade en varierande kvalitet på 
jordartskartorna för områdena.  

Det är inte förvånande att dessa boplatsvallar ligger på alluviala sediment. De är 
lokaliserade i inlandet invid vattendrag, vilket är områden där alluviala sediment 
ackumuleras. Man vill gärna lyfta fram sedimenten de är anlagda i ur ett 
deterministiskt synsätt, att man valde platsen eftersom att materialet var lättgrävt. Är 
det dock så att man prioriterade närhet till vattendrag av viss storlek kommer man 
dock att anlägga boplatsen på alluviala sediment, inte nödvändigtvis för att det var 
det jordartsmaterial man prioriterade.  

Boplatsvallarna efter Anundsjöån ligger invid tre olika vattenkällor. Raä 261 och 
Finnsjöselet ligger båda utmed N Anundsjöåns östra strand. Raä 260 ligger vid 
Lillsjön som genomströmmas av N Anundsjöån, och Raä 556 ligger invid Krigstjärn 
som får sin tillförsel av vatten via grundvattnet.  

Boplatsvallarna i Vilhelmina, Sorsele, och Jokkmokk ligger även de invid vattendrag, 
men dessa vattenmassor är dock större än de som finns vid Lillsjön. Vilhelmina 554 
låg, innan regleringsåtgärderna, invid Vojmsjöns strand. Sorsele 471 ligger invid 
Laisälven och Jokkmokk 1292 ligger invid sammanflödet mellan lilla och stora 
Luleälven.     

När man konstruerade boplatsvallarna är svårt att säga, utan att provta material från 
säkra kontexter i dem. Man brukar försöka se en relativ datering av boplatser via 
strandförskjutningsdata. Högsta kustlinjen för studieområdet varierar mellan 245 – 
260 meter över dagens havsnivå. Boplatsvallarna inom Lillsjöområdet ligger mellan 
241 – 247 m.ö.h. Enligt strandförskjutningsdatan, vilken beställdes från SGU, skulle 
en tidigaste anläggningstid, dvs. när området blev isfritt och området reste sig ur 
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vattnet, vara strax innan 10 000 cal BP. Detta innebär dock endast att området blivit 
fritt från vattnet och tar inte i beaktning när landskapet blir stabilt nog, och attraktivt 
nog, att leva i. Dateringen av raä 260 i området gav dateringar omkring 5000 cal BC, 
frågan är dock om de övriga boplatsvallarna dateras till ungefär samma period? I 
Martin Jonssons (2014) uppsats diskuterar han att de tidigaste mesolitiska 
dateringarna man fått indikerar att man tidigast bosatte sig i området, och 
nordsverige, omkring 8000 cal BP (t. ex Baudou 1977, Olofsson 2003). Detta skulle 
innebära att det tog ca 2000 år innan man bosatte sig i området efter isens 
avsmältning. I min studie har jag dock inte observerat något i den lokala miljön som 
kan tala för vilken tidsperiod olika boplatsvallar i Lillsjöområdet anlagts.  

   

5.2 Miljöarkeologiska analyser 

 

För att studera hur man nyttjat boplatsytan runt boplatsvallarna i Lillsjöområdet var 
det första steget att se hur man använt de miljöarkeologiska analysmetoderna på 
andra boplatsvallar, och vad man fått för resultat. 

Vilhelmina 554, Jokkmokk 1292 och Sorsele 471 uppvisar alla liknande resultat när 
man utnyttjat markkemiska/-fysikaliska karteringar över boplatsytan, inom vilken 
boplatsvallarna ligger. Förhöjda värden av fosfater och MS-värden går att finna i 
anslutning till boplatsvallen. Vilhelmina 554 demonstrerar även att enklare 
fältmetoder kan ge goda resultat vilka indikerar boplatsrelaterade aktiviteter, vilket 
hjälper till att avgränsa aktivitetsområden. I fall som för Sorsele 471 ser vi dock att 
det kan vara en samling fornlämningar i området, vilket kan göra det svårt att 
bedöma i samband med vilken/vilka  lämning(ar) som aktiviteten, eller aktiviteterna, 
bedrivits.  

Boplatsvallarna i Lillsjöområdet är dock enskilda kontexter, dvs. 1 boplatsvall per 
lokal. Utifrån de markkemiska/-fysikaliska analyserna som utförts över 
boplatsvallarna kan man se att alla har givit boplatsindikerande resultat; de uppvisar 
alla en log-normalfördelning i frekvensfördelningarna av resultaten. Man måste dock 
ta hänsyn till den skillnad som finns i distributionen av provtagningspunkterna på de 
olika lokalerna, och antalet prover man tagit. I tabell 7 kan vi se provpunktstätheten 
för de olika lokalerna.  

Finnsjöselet sticker ut som den lokal med lägst provpunktstäthet utav studieobjekten. 
Detta är tydligt om man studerar figurerna 29-32, där det finns vissa områden med 
aningen stora avstånd mellan proverna i förhållande till andra delar. Detta är till viss 
del ett resultat av det pedagogiska arbetet; studenterna delades in i 3 grupper som 
fick provta var sin yta. Det fanns dock en gräns för hur många prover de fick ta, 
eftersom att det skulle finnas tid nog att analysera alla prov efteråt, vilket resulterade 
i de antal prover och luckor vi nu ser i provtagningen.  

Man kan jämföra detta med raä 556, vilken har en jämnare spridning på 
provtagningen. På denna lokal finns två toppar kring 100 P˚ och 150 P˚. Detta kan 
möjligen vara en effekt av dess läge, lokaliserad på alluvium mellan ett moränområde 
och tjärnen. I interpoleringen (fig.25) kan man se att de lägre värdena förhåller sig i 
utkanterna av området och värdena kring 150 P˚ ligger N-S orienterat närmare 
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boplatsvallen. Det är sannolikt ett resultat av de kombinerade faktorerna av 
mänskliga aktiviteter, det geologiska materialet och topografiska läget. 

 

Tabell 7 Lillsjöområdets boplatsvallar och förhållandet mellan antalet provpunkter och provtagen 
yta 

RAÄ NR Antal provpunkter/m2 Total yta Antal prover 

Anundsjö 260 1 provpunkt/47 m2 0,5 ha 106 

Anundsjö 261 1 provpunkt/113 m2 1 ha 88 

Anundsjö 556 1 provpunkt/87 m2 0,37 ha 43 

Finnsjöselet 1 provpunkt/127 m2 0,5 ha 42 

 

Frekvenstopparna reflekterar dock väl bakgrundsvärdena i området, och de högre 
värdena inom lokalen följer boplatsvallens utsträckning, med en vinkling mot dess 
NV del. Resultatet från MS-analysen styrker denna begränsade utbredning av de 
antropogena aktiviteterna inom det undersökta området. Raä 260 har viss likhet med 
raä 556. Även på denna lokal ser vi att de förhöjda fosfatvärdena följer boplatsvallens 
utsträckning. En skillnad är dock att på raä 260 fann man även några aktivitetsytor 
inom undersökningsområdet, utöver boplatsvallen.   

Raä 261 har viss likhet med Finnsjöselet i det att de aktiviteter som påverkat 
markkemin och den magnetiska susceptibiliteten på platsen ser ut att ha bedrivits 
över en väldigt stor del av boplatsytan. Finnsjöselet sticker dock ut i det att den helt 
saknar förhöjda värden i boplatsvallen.   

Det är även intressant att studera nivåerna av fosfater på de olika lokalerna. 
Finnsjöselet, raä 556, och raä 261 har alla sitt mest frekventa fosfatvärde omkring 100 
- 150 P˚. Raä 260 (Anundsjö sn.) och raä 471 (Sorsele sn.) har väldigt låga 
bakgrundsvärden i jämförelse, där de mest frekventa värdena är mellan 40 - 60 P˚.  

MS-värdet är lite svårare att studera utifrån samma synvinkel. Fosfater ackumuleras 
på en plats över tid, men magnetisk susceptibilitet är inte en kumulativ egenskap och 
kan påverkas av ett flertal komplexa fenomen. På de flesta lokalerna är det mest 
frekventa värdet kring 20-30, men i fallet för Sorsele 471 är det mest frekventa MS-
värdet kring 80.      

Boplatsvallarna i Lillsjöområdet har uppvisat boplatsindikerande resultat. Det finns 
smärre skillnader i miljön de är anlagd i, men inget i den lokala geomorfologin har 
kunnat säga något angående när dessa lämningar konstruerades.  De markkemiska/-
fysikaliska karteringarna som utförts över lokalerna har indikerat vissa skillnader i 
hur man utnyttjat boplatsytan. Två av boplatsvallarna har indikerat en mer samlad 
aktivitetsyta som följer boplatsvallens utsträckning. De andra två boplatsvallarna har 
uppvisat spår efter aktiviteter spritt över en större yta, där den ena boplatsvallen inte 
uppvisat någon skillnad från bakgrundsvärdena i området.  

Resultatet från denna studie visar därmed att även om det rör sig om samma typ av 
fornlämning ser det ut att finnas en skillnad i hur man i förhistorien brukat dessa. 
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Det blir därav svårt att ställa sig bakom resonemanget att alla boplatsvallar, även om 
de uppfyller de krav som definieras av Lundberg (1997) och Spång (1986, 1997) för 
skärvstensvallar, skulle vara resterna av vinterbostäder vilka man använt 
kontinuerligt under långa tidsrymder.  

 

5.3 Fornlämningar 

 

Bilaga 2 visar ett utdrag från FMIS med de fornlämningar som finns i Lillsjöområdet. 
Detta har kompletterats av författaren genom att ungefärligt pricka in lämningarna 
vid Finnsjöselet, samt två kokgropar. Den ena kokgropen ligger strax norr om raä 556 
och den andra strax syd om raä 260. Kokgropen strax syd om raä 260 undersöktes i 
samband med första fältkursen 2010. Man fann en stor mängd slagen kvarts och 
kvartsavslag i samband med undersökningen. Vad man såg under utgrävningen av 
kokgropen, och de fynd man gjorde,  indikerade att det möjligtvis rör sig om en härd; 
andelen kvarts man fann i anslutning kan ge styrka åt detta. Detta är en tolkning 
baserad på vad jag själv kunde observera i fält under fältkursen 2010 och kan komma 
att ändras efter att personalen som bearbetar materialet blir färdiga med sin analys.    

Att studera huruvida det finns en relation mellan olika typer av fornlämningar är 
svårt. Det har inte funnits tid till att göra någon utförlig studie av relationer mellan 
fornlämningarna i området, eller utforska det närmare. Martin Jonsson (2014) har 
utfört ett antal analyser av de fornlämningar som finns i det regionala området kring 
N Anundsjöån och jag hänvisar på så vis till Jonssons uppsats. Vad man dock kan 
notera är att det är svårt att se ett direkt samband mellan fornlämningarna som 
sådana. En viss tendens ser ut att finnas mellan boplatsvallar och en närhet till 
härdar och kokgropar, men detta är bara en notering och kan vara en slumpmässig 
företeelse för detta område, vilket kräver ytterligare granskning ifall man ska säga 
något säkert angående detta. Skulle man utöka det område man studerar kan läget 
visa sig vara annorlunda.   

 

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

 

Hypotesen som framfördes i denna uppsats var att om det är så att boplatsvallar 
utgör en form av vinterbostad som man nyttjat återkommande under längre 
tidsperioder, bör dessa uppvisa en likhet i hur man utnyttjat boplatsytan. Detta bör 
på så sätt återspeglas i de markkemiska och markfysikaliska signalerna på lokalen. I 
detta studieområde har vi sett skillnader mellan de olika lokalerna vilka indikerar att 
man utnyttjat lokalerna på olika sätt. De aktiviteter som återspeglas i resultaten kan 
troligtvis ofta kopplas till eldning (t.ex. härd, kokgrop) och avfalls-/mathantering 
(ofta benmaterial) på platsen. Det är svårt att avgöra vilka aktiviteter som är samtida 
enbart utifrån detta resultat, särskilt när det rör sig om ytor utanför boplatsvallarna. 
Därav krävs målinriktade undersökningar vilka kan fastställa huruvida den initiella 
tolkningen presenterad är korrekt. Resultaten från markkarteringarna underlättar 
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detta och visar områden av intresse, vilket tillåter oss göra mindre ingrepp i 
fornlämningarna.  

Resultatet från studien av boplatsvallar i området kring Lillsjön talar emot att man 
utfört liknande aktiviteter med liknande spridning inom boplatsytorna. Den tolkning 
man haft angående skärvstensvallarna kan på så vis inte överföras till 
boplatsvallarna. Även modellen med skärvstensfyllda vallar är inte genomgående 
densamma hos alla boplatsvallar, vilket man kan se i Sorsele 471 som exempel där 
den nedgrävda ytan har en stenpackning men vallarna saknar i stort skörbränd sten. 
Distributionen av förhöjda fosfat- och MS-värden uppvisar skillnader i hur man 
nyttjat boplatsytorna. Nyare dateringar av boplatsvallar, på benmaterial, uppvisar en 
skillnad från den periodindelning som Lundberg (1997) upprättade för 
skärvstensvallarna. 

Detta innebär inte nödvändigtvis att det inte, i en del fall, rör sig om vinterbostäder. 
Det indikerar dock att man inte kan se boplatsvallarna ur samma perspektiv och 
generalisera. Kriterierna för boplatsvallar öppnar upp för en större variation av 
lämningstyper, vad gäller form, distributionen av rester från förhistoriska aktiviter, 
och datering. Genom att utföra markkarteringar och studera de markkemiska och 
markfysikaliska signalerna på lokalen kan vi dock få ett visst grepp om hur man 
bedrivit aktiviteterna på platsen, vilket i sin tur ger oss en chans att bedriva 
målinriktade undersökningar vilket inte skadar fornlämningen till samma grad man 
annars kunde gjort.  

De resultat som presenterats i denna uppsats, och slutsatserna baserade på dessa, 
berör dock inte en viktig aspekt. Människan. Genom att studera distributionen av 
fosfater och högre MS-värden inom boplatsytorna har vi lokaliserat områden vilka vi 
tolkar har en koppling till eldning och avfalls-/mathantering. Detta är dock en 
förenkling av människans aktiviteter. Jag har medvetet undvikit att gå in djupare i 
denna diskussion, eftersom att det inte funnits tid till att fördjupa mig i den aspekt 
som t. ex. Marcel Otte (2011) diskuterar, med människans organisation på 
boplatserna och hur denna reflekteras i materialet de lämnar efter sig. Detta är det 
nästa steget man bör ta, men det kräver även ytterligare undersökningar av 
boplatsvallarna i området. Tätare provtagning och målinriktade inventeringar där 
man studerar de ytor som givit förhöjda fosfat- och MS-värden närmare kan belysa 
karaktären av ytorna och hur man utnyttjat dem, dvs. rör det sig om ytor där man 
förberett mat, deponerat avfall, bearbetat föremål etc. Eller har möjligen 
boplatsvallen man studerar haft en annan funktion än som bostad? Och de förhöjda 
värdena kring denna kanske har en koppling till ett annat fenomen i området? 
Resultatet från den tre år långa undersökning av raä 260 (anundsjö sn) kommer 
bidra till ytterligare förståelse för hur man varit organiserad på den boplatsen, och 
vilken karaktär aktiviteterna haft och hur detta påverkat markkemin i det området. I 
sin tur kommer detta vara en värdefull erfarenhet när man undersöker andra 
boplatsvallar.  
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BILAGA 1 

 

Information från boplatsvallarna som studeras i uppsatsen angående vad för material de är anlagda i, vad för markhorisont man tagit prover från och 
vad för analyser man utfört  

 

 

 

 

 

 

Raä nr Summa boplatsvallar Studieobjekt Jordart Jordmån Provtagningshorisont Fosfatanalys MS Höjd över havet 

Jokkmokk 1292 5 
Lasses Hydda 
(J106C) Älvsediment  Podsol B Cit-P (MAL) Ja (MAL) 117 m (Olofsson 2006) 

Sorsele 471 5 Boplatsvall A Isälvssediment  Podsol B Cit-P (MAL) Ja (MAL) 345 m (Larsson 2009) 

Vilhelmina 554 1 Vilhelmina 554:1 Isälvssediment Podsol B HNO3 (Fält) Nej 416 m (Falk & Spång 1976) 

Finnsjöselet 1 Finnsjöselet Isälvssediment Podsol B Cit-P (MAL) Ja (MAL) 241 m (Höjddata 2m) 

Anundsjö 261 1 Anundsjö 261:1 Isälvssediment/morän Podsol B Cit-P (MAL) Ja (MAL) 247 m (Höjddata 2m) 

Anundsjö 260 1 Anundsjö 260:1 Isälvssediment/morän Podsol B Cit-P (MAL) Ja (MAL) 244 m (Höjddata 2m) 

Anundsjö 556 1 Anundsjö 556:1 Isälvssediment Podsol B Cit-P (MAL) Ja (MAL) 244 m (Höjddata 2m) 
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BILAGA 2 

 

 
Fornlämningar och fornlämningsområden längs efter N Anundsjöån. Icke registrerade lämningar 
har prickats in av författaren, t. ex Finnsjöselet och kokgropen norr om raä 556 (Ortofoto © 
Lantmäteriet och fornlämningsdata hämtat från FMIS).
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BILAGA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raä 260, Anundsjö sn., Ångermanland. Bild tagen mot N med Lillsjön på vänster sida, högar med skörbrända stenar och 
flärpar från undersökningen går att se i bilden (Foto: Mattias Sjölander, maj 2014).   
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BILAGA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raä 261, Anundsjö sn., Ångermanland. Bild tagen mot V-SV med Lillsjön skymtandes mellan träden i bakgrunden (Foto: 
Mattias Sjölander, maj 2014).   



77 
 

BILAGA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raä 556, Anundsjö sn., Ångermanland. Bild tagen mot V-NV. I bakgrunden syns Krigstjärn som har lågt vattenstånd under 
denna visit (Foto: Mattias Sjölander, maj 2014). 
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BILAGA 6 
 

Raä nr. saknas (Finnsjöselet), Anundsjö sn., Ångermanland. Bild tagen mot NV där åsen skymtar i bakgrunden. 
Boplatsvallen är svagt utmärkande i landskapet. (Foto: Mattias Sjölander, maj 2014)) 


