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Abstract 

 
Research on Stone Age hunters and gatherers in Norrland has been lively since the 1960s. 
Central to this research are questions about the organization of society, sedentariness, 
continuity and resource management. One central part of life in the taiga is the need for fire 
and fuel. This aspect has been little discussed in conjunction with the mentioned research 
questions. My goal is to show that the matter of fire and fuel is an important one that needs to 
be taken in to consideration when discussing Stone Age Norrland and hunter/gatherers. The 
questions concerns fuel consumption and requirement, the amount of available fuel, the 
impact these factors may have had on settlement patterns and continuity and the possible 
ways in which we could proceed to study this subject further. The material consists of 
ethnographic records, forestry research on old-growth forests, archaeological and 
environmental archaeological material, experimental research on fuel consumption and 
records of traditional Sami fire techniques. With this information I have constructed a number 
of cases, not with the goal of gaining any conclusive answers but rather to discuss different 
factors and implications the use of fire and need for fuel could have had and how those may 
connect to the present archaeological record. Lastly I have looked at the possibility of further 
research, the material and methods that will allow researchers to approach these questions in 
further depth. 
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Inledning 
 
I Norrland finns ca 5000-10000 registrerade stenåldersboplatser (Baudou 1995). Under 1960- 
och 1970-talet utformades ett definitions- och klassificationssystem för det norrländska 
fyndmaterialet som till stor del kom från undersökta boplatser (Baudou & Biörnstad 1968, 
Baudou 1970, Bergman 1995). Under årtiondena efter detta har forskningen om Norrlands 
stenålder till stor del behandlat frågor som rör samhällsorganisation, mobilitet och 
resursutnyttjande. Målet har ofta varit att knyta samman olika lämningar, såsom boplatser, 
fångstgropar och hällbilder för att skapa modeller av hur jägar- och samlarsamhället var 
organiserat under stenålder och senare perioder. Ofta har man använt etnografiska paralleller 
och begreppet bandsamhälle används ev flera forskare för att beskriva samhällsorganisationen 
(Lundberg 1997). Boplatserna ordnas in i olika kategorier beroende på vilken funktion de kan 
antas ha haft; basboplats, samlingsboplats, lägerplats, exploateringslokal, etc. Boplatsernas 
inbördes förhållande samt förhållande till bland annat hällbilder har analyserats (Baudou 
1977, 1992 & 1995, Forsberg 1985, Ramqvist 1992, Bergman 1995, Lundberg 1997, Käck 
2009). På vissa punkter råder koncensus bland arkeologerna men om andra tolkningar råder 
delade meningar. 
 
Ett annat sätt att nå ny kunskap är att fokusera på ett mer avgränsat problem. Kunskaper om 
en enskild plats eller fenomen kan hjälpa till att belysa helheten (O’Connor & Evans 2005). 
Ett exempel på detta är Jenny Käcks avhandling där hon går igenom de boplatser som 
karaktäriserats som samlingsboplatser och utvärderar dessa olika tolkningar (Käck 2009). 
 
Avsikten med den här uppsatsen är att belysa en av de grundläggande förutsättningarna för att 
kunna leva och verka i Norrland, tillgången på bränsle. För en jägar- och samlarbefolkning är 
frågan av central betydelse, vilket inte minst framgår av de etnografiska källorna (Tanner 
1929, Nickul 1948, Jennes 1977). Den vanligaste fyndkategorin vid norrländska boplatser är 
skörbränd sten (Baudou 1995). Ämnet nämns ofta i förbigående av arkeologerna, men 
problematiseras sällan. I de vidsträckta Norrländska skogarna är det svårt att tänka sig att 
bristen på ved någonsin skulle kunna vara att betrakta som  ett problem. Som framgår av 
bland annat de etnografiska källorna nedan så finns det god anledning att närmare undersöka 
tillgången och nyttjandet av bränsle under förhistorisk tid. 
 
Man kan i flera arbeten läsa att vissa boplatser använts under mycket långa tidsrymder. 
Framförallt skärvstens- och boplatsvallar antas ha brukats mycket länge (Jansson & Hvarfner 
1966, Lundberg 1997, Käck 2009). Alla är inte överrens om detta utan menar att tex. stora 
mängder skärvsten kan ha byggts upp under kortare perioder av intensivt nyttjande 
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(Broadbent 1979). Även Bergman påpekar att behovet av varaktig tillgång på ved kan ha gjort 
att man bytt boplats efter relativt kort tid (Bergman 1995). 
 
Ett försök att definera användningstiden för enskilda skärvstensvallar görs av Åsa Lundberg 
(Lundberg 1997). Hon använder sig av 14C-dateringar av träkol. Proverna är tagna under 
vallens nedersta lager, i något av de två översta lagren av golvytan samt ur kokgropar i 
golvytan. Enligt Lundberg visar resultaten att vissa skärvstenvallar kan ha varit i bruk så länge 
som 1600 år. Det framgår också att boplatsen kan ha brukats längre än så, men med andra 
typer av bostäder. 
 
Frågan är dock hur en plats påverkas av att nyttjas av människor, som boplats eller för någon 
annan verksamhet, under så långa tidsrymder. Studier av samiska boplatser i skogslandskapet 
visar att även en lågintensiv störning kan påverka skogens sammansättning. Effekterna av 
sådana störningar kan vara synliga hundratals år efter det att de upphört, tex. visar det sig att 
mängden död ved runt en gammal boplats är betydligt lägre under lång tid efter att boplatsen 
brukats (Josefsson 2009, Josefsson, Hörnberg & Östlund 2009). 
 
Min avsikt med den här uppsatsen är ingalunda att försöka ge några definitiva svar på hur 
länge en boplats kunde vara i bruk innan bristen på bränsle gjorde att den måste överges. Jag 
vill inte heller ifrågasätta några specifika tolkningar eller slutsatser om kontinuitet. Mitt mål 
är snarare att se vilka frågor som är relevanta och vilka möjligheter som skulle kunna finnas 
att besvara dessa. 
 
I fokus för arbetet står skärvstens- och boplatsvallar belägna i Norrlands inland, främst under 
mesolitikum och tidigneolitikum. Detta ger vissa ramar med avseende på miljö och tekniska 
möjligheter. Jag uppfattar också detta som relevant då sådana lämningar ofta sätts i samband 
med vinterbostäder och lång kontinuitet. 
 

Frågeställningar 
 
Jag har valt att formulera min frågeställning i ett antal konkreta frågor: 
 
Vilken ved är det troligt att man kunnat använda sig av som bränslekälla? Här koncentrerar 
jag mig främst på vilka tekniska möjligheter man har haft till förfogande. Man bör också ha i 
åtanke att olika typer av ved har olika egenskaper med avseende på hur lämpliga de är som 
bränsle. 
 
Hur mycket ”lämplig” ved kan det ha funnits tillgång till runt boplatser och aktivitetsplatser i 
Norrlands inland? Skogslandskapet under stenåldern var i betydligt mindre grad påverkat av 
människan än dagens landskap. Skogsekologer har i flera arbeten försökt att rekonstruera ett 
sådant landskap, främst genom att studera befintliga skogar där den mänskliga påverkan 
bedömms som låg. En annan viktig aspekt är hur stort område man har valt att nyttja för att 
förse sig med bränsle.  
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Hur stora mängder bränsle har man varit i behov av? Detta beror givetvis på vilken typ av 
aktivitet som bedrivits. Eftersom fokus i uppsatsen ligger på skärvsten- och boplatsvallar så 
utgår jag främst ifrån användade som boplats, även under vintertid. Denna utgångspunkt är 
inte självklar, även om, som benämningen boplatsvall visar, det är som boplatser de oftast 
tolkas. Det är fullt möjligt att den primära rollen för många skärvstens- och boplatsvallar varit 
någon annan typ av aktivitet. 
 
Vilka möjligheter finns det att gå vidare? Jag vill även kort diskutera vilka metoder som kan 
vara lämpliga för att ytterligare utforska problemet och vilket material som kunde vara 
lämpligt att applicera dessa på. 
 

Material 
 

Etnografiska källor 
 
De etnografiska källorna från Nordamerika, norra Skandinavien och Ryssland kan ge en 
inblick i vilken betydelse god tillgång på ved haft för olika grupper under historisk tid. I ingen 
av mina källor upptar ämnet mer än några rader, andra aspekter av ekonomin har studerats 
med större intresse, framförallt jakt och fiske. Där vedbehovet tas upp är det dock tydligt att 
det påverkat både valet av placering av boplatsen och hur länge en boplats kunnat vara i bruk. 
 
I studier av kanadensiska indianer framgår det att tillgången på ved var viktigt att ta i 
beaktande då man valde sin boplats, framförallt under höst och vinter. En vanlig anledning till 
att lämna en gammal boplats till förmån för en ny var att bränsle inte längre fanns tillgängligt 
i närområdet (Helm 1981, Jenness 1932). I de källor jag använt mig av anges dock inte någon 
specifik tidsrymd efter vilken en boplats övergavs på grund av brist på bränsle. 
 
När indianerna i New England valde att flytta sina boplatser var bristen på bränsle den 
vanligaste orsaken. Enligt en källa trodde ursprungsbefolkningen där till en början att 
europeerna sökt sig dit i jakt på bränsle (Simmons 1996). 
 
I två etnografiska studier av skoltsamerna i norra Finland och på Kolahalvön nämns också 
tillgång på bränsle som ett viktigt kriterium då man valde boplats och när man var tvungen att 
lämna den (Nickul 1948, Tanner 1929). I ett sällsynt konkret exempel finns uppgifter om 
förhållandet runt en skoltsamisk vinterby, en Talv-Sijd. Byn beboddes av 20 familjer, i 
huvudsak från december till april. Vinterbyn upprättades 1928 och besöktes av Nickul 10 år 
senare . Han berättar att det huvudsakliga bränslet, torrfura, inte stod att finna inom en 2 km 
radie runt byn men att man sällan behövde färdas längre än 3 km för att hitta ved (Nickul 
1948). 
 
Intresset för bränslet som resurs är som sagt litet bland de etnografiska källorna men där det 
omnämns är budskapet entydigt, tillgången på lämplig ved var viktig. Jag inser också att dessa 
observationer endast med försiktighet kan överföras på jägar- och samlarbefolkningen i 



6 

 

Norrland under stenåldern. Förhållandena skiljer sig åt, inte minst med tanke på tillgänglig 
teknologi 

 
Tillgång 
 
Landskap och artsammansättning 
 
För att få en bättre uppfattning om de tidiga jägarna och samlarnas förutsättningar i norrlands 
inland så måste vi betrakta det omgivande landskapets resurser vad avser tillgången på 
lämpligt bränsle. Även under atlantisk1 och subboreal2 tid täcktes Norrland till övervägande 
delen av barrskog, om än av annorlunda sammansättning än idag. De dominerande trädslagen 
var tall och björk. Alen invandrar ca 8000-7000 BP (Wallin 1986). Alens utbredning ökar 
under atlantisk tid för att sedan gå tillbaka under subboreal tid (Wallin 1983). Det varmare 
klimatet, ca 2-3 grader varmare än idag, betydde bland annat att en del ädellövträd kunde 
etablera sig under atlantisk tid. En betydande skillnad mot dagens skogslandskap är att granen 
inte invandrat till Norrland ännu, i Västerbotten sker detta först ca 1700-2500 BP (Wallin 
1986). 
 
Genom analyser av pollendiagram så kan vi få en bild av skogens artsammansättning under 
den aktuella perioden. För att kunna bedömma vilka resurser av bränsle som fanns att tillgå så 
måste vi lita till undersökningar som gjorts under de senaste 100-150 åren i skogar som kan 
antas vara lika de som täckte Norrland under mesolitikum och neolitikum. 
 
Skogens struktur och volymen av död ved 
 
Skogsekologer har gjort flera undersökningar av naturskogar, det vill säga skogar som utsatts 
för så lite mänsklig påverkan att deras tillstånd kan antas likna det som råder i en urskog. De 
bägge begreppen, urskog och naturskog, är i sig själva problematiska då gränsdragningen 
mellan de båda är svår att avgöra och kännedomen om mänsklig påverkan i ett specifikt 
skogsområde sällan är fullständig. Man bör också ta i beaktande att strukturen i naturskogar 
varierar mycket, även över relativt små områden. Det är inte heller lätt att veta om 
referenserna återspeglar hur en av människan ostörd skog egentligen ser ut. Även lågintensiva 
störningar under lång tid kan påverka skogens struktur för lång tid framöver (Josefsson 2009, 
Josefsson, Hörnberg & Östlund 2009).  
 
Olika typer av skogar skiljer sig mycket åt, men man kan ändå dra några generella slutsatser i 
jämförelsen med dagens skogar som till övervägande delen är hårt präglade av mänsklig 
aktivitet. Ålderstrukturen i en naturskog ser annorlunda ut, andelen gamla träd är betydligt 
större. Betydlig fler stora träd (DBH 3>33 cm) återfinns i naturskogar. Andelen träd i olika 
diameterklasser varierar mycket beroende på vilket succesionsstadie skogen är i. I gamla 

                                                            
1 Ca. 8800‐5800 BP 
2 Ca. 5800‐2600 BP 
3 Diameter i brösthöjd, 1,3m över marken 
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skogar tenderar den övervägande delen levande ved att bestå av träd men hög DBH, till 
skillnad från skogar i yngre stadier av succesion. Biomassan i en naturskog består till mycket 
större andel av död ved, både i form av stående och nedfallna träd (Linder & Östlund 1998). 
 
Ett viktigt begrepp inom skogsekologin är Coarse woody debris, förkortat CWD. Med detta 
avses döda trädstammar och grenar i olika stadier av nedbrytning och av en viss storlek, oftast 
större än 2,5 cm. Stående döda träd utgör ibland en egen kategori. Enligt vad som framgår 
senare i detta kapitel finns det anledning att anta att detta material utgjorde den viktigaste 
källan till bränlse för jägare och samlare i Norrland under stenåldern. Bland de studier som 
gjorts av CWD och döda träd i naturskogar så har jag valt att titta närmare på de som gjorts i 
talldominerade skogar, skogar dominerade av gran är ju främst något som hör till de senaste 
2000 åren.  
 
Ett medelvärde för mängden CWD i en talldominerad naturskog av norrländsk typ är ca 50-80 
m3/ ha, i södra Sverige ca 90-120 m3/ha. Variationen är naturligtvis mycket stor, närmare 
trädgränsen kan det röra sig om 20m3/ha medan andra skogar även i de nordligaste områdena 
kan innehålla så mycket som 110m3/ha (Siitonen 2001, Thomas & Packham 2007).  Uppgifter 
om volymen av stående döda träd varierar mellan olika studier, oftast ca 11-19m3/ha (Linder 
& Östlund 1997, Rouvinen & Kuuluvainen 2001), men även så mycket som 50m3/ha 
(Siitonen 2001). Den största andelen död ved återfinns generellt skogar med yngre 
ålderstruktur samt i de äldsta skogarna (Siitonen 2001). 
 
Den totala volymen CWD består till största delen av stockar med diameter på 20-39 cm. 
Stockar med diameter >30 cm utgör ca 33-63%, stockar och grenar med diameter <10 cm står 
för ca 2-6% (Siitonen 2001). 
 
Intressant är också i vilket stadie av nedbrytning den döda veden är. Här är det svårt att ta 
fram några generella siffror eftersom olika studier klassificerar detta på olika sätt. 
Kuuluvainen har fyra klasser av nedbrytning, den största volymen CWD återfinns i hans 
studie i bland det mest nedbrutna materialet (Rouvinen & Kuuluvainen 2001). 
 
Produktion av CWD i naturskogar som domineras av tall tycks ha studerats mycket lite. I en 
studie av grandominerade skogar utanför S:t Petersburg  uppges siffror på   
0,46 - 3,17 m3ha-1/år (Shorohova & Shorov 2001). Enligt jämförande studier tenderar andelen 
död ved vara högre i grandominerade skogar än i skogar som domineras av tall. 
 
Mängden CWD i en skog påverkas av många olika faktorer. Störningar av olika slag, såsom 
skogsbränder och stormar kan skapa stora mängder död ved på kort tid. Markens 
produktionsförmåga tenderar också att påverka hur mycket död ved som produceras.  Även 
nedbrytningstakten i den aktuella miljön påverkar hur mycket död ved som finns (de Jong & 
Almstedt 2005, Siitonen 2001). I gamla skogar tenderar mängden död ved att vara konstant, 
dvs. produktion och nedbrytning är i jämnvikt tills en störning uppstår (Siitonen 2001). 
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Det är tydligt av ovanstående att det inte är lätt att ta fram några definitiva siffror på hur 
mycket bränsle som fanns tillgängligt på en viss plats vid en viss tidpunkt. Variablerna är 
många och svårkontrollerade. Vilken typ av vegetation fanns i närområdet? Hur stor del av 
närområdet var täckt av skog? Vilken typ av ved var åtkomlig med tillgänglig teknik? Hur 
långt var man beredd att färdas för att samla bränsle? För att komma vidare måste man dock 
försöka närma sig dessa frågor så gott det går. De tekniska möjligheterna har diskuterats ovan. 
Nedan följer en kort diskussion om de övriga frågorna. 
 
Topografi 
 
Topografin i närområdet måste ha varit en avgörande faktor för vilka resurser som fanns 
tillgängliga, inte minst vad gäller tillgången på ved. Av de 80-talet boplatsvallar som ingår i 
Åsa Lundbergs avhandling är ungefär hälften belägna på uddar. En fjärdedel ligger vid 
älvstränder och en fjärdedel på holmar och näs (Lundberg 1997). Det framgår dock inte 
tydligt i alla fall vad detta grundar sig på, risken är att det i vissa fall kan röra sig om 
strandlinjedateringar vilket blir ett cirkelresonemang. Tillgången på vatten var naturligt nog 
avgörande för var man valde att vistas. I etnografisk litteratur om nordamerikanska indianer 
framgår att valet av boplats var en kompromiss mellan tillgången på olika resurser (Helm 
1981), så torde även fallet varit i Norrland under stenåldern. Mossar, myrar, berg och andra 
impediment, för att använda ett måhända anakronistiskt uttryck, måste också tas hänsyn till 
när man betraktar tillgången på lämpligt bränsle. 
 
Tekniska möjligheter 
 
Av stor betydelse är vilken ved som faktiskt utnyttjades som bränsle. Dels måste man fråga 
sig vilka tekniska möjligheter som funnits att ta till vara olika typer av ved. Man bör också 
fundera på vilken ved som haft de önskade egenskaperna och därför varit lämplig att använda. 
Direkta belägg för detta är naturligt nog svåra att finna i det arkeologiska materialet. 
Organiskt material bevaras mycket sällan i den miljö där boplatsvallarna återfinns. Det 
närmaste vi kommer sådana är vedartsanalyser av kol från anläggningar. Vid analyser av kol 
från två anläggningar, bedömda som en härd och en kokgrop, vid RAÄ 260 i Anundsjö s:n 
var allt det analyserade kolet från tall (Engelmark muntlig uppg.). 
 
Med tekniska möjligheter avser jag främst vilka redskap man har haft tillgång till. I sin 
avhandling går Åsa Lundberg igenom 20 undersökta boplatsvallar. De enda fynden av yxor 
som redovisas, en rätyxa, en tväryxa och en håleggsyxa, är från en lokal. Lundberg nämner 
också 11 yxor och mejslar som återfunnits vid en boplats med otydlig boplatsvall (Lundberg 
1997). Ett antal trindyxor, skafthålsyxor och liknande yxor är kända från kusten i 
Ångermanland, Medelpad och Västerbotten och kan troligen dateras till sjätte och femte 
årtusendet BP (Baudou 1977). Flintyxor av den typ som visat sig effektiva vid trädfällning 
dyker dock upp i Norrlands kustland ca 4000 BP och har inte heller hittats i anslutning till 
boplatsvallar i inlandet (Baudou 1995). En möjlig tolkning av detta är att tillgången på 
redskap med vilka man på ett effektivt sätt kunnat fälla och bearbeta större träd tycks ha varit 
liten. Bristen på fynd i de kontexter  som står i fokus för uppsatsen kan dock inte tas som 
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något definitivt bevis för detta. Yxor kan ha funnits tillgängliga men deponerats på andra 
ställen, kanske på andra typer av boplatser. Jag har inte gjort någon genomgång av lösfynd av 
yxor vilket skulle kunna ge en mer komplett bild av de tekniska förutsättningarna för att 
kunna utnyttja även de grövsta träden till bränsle. 
 
Även utan yxor kan man fälla större träd. Det är möjligt att göra genom att elda av stammen. 
Om detta förekommit är det väldigt svårt att påvisa. Ringbarkning är ett effektivt sätt att döda 
även stora träd. Det är dock ingen metod som torde gett några omedelbara resultat. Döda tallar 
kan stå kvar under många årtionden (Tarasov & Birdsey 2001). 
 
 
Vedens egenskaper 
 
Olika typer av ved har olika egenskaper som bränsle. För jägare och samlare i Norrland, vilka 
varit beroende av värmen från ved, så torde dessa egenskaper varit väl kända.  Ett sätt att 
definiera vedens varierande egenskaper är värmevärdet (tabell 1). 
 
Yngve Ryd har i sin bok Eld (Ryd 2005) samlat kunskaper om den samiska eldkonsten. Man 
kan anta att många av de erfarenheter som finns att hämta där också borde funnits hos 
stenålderns jägare och samlare, då dessa varit beroende av att på ett effektivt sätt tillgodogöra 
sig den bränsleresurs som veden innebar. Vedens egenskaper beskrivs ingående, både vad 
gäller trädart, trädets olika delar och användningsområde.  
 
Tabell 1: Värmevärde för olika typer av kluven ved (gallrningsdimension) vid 20% fukthalt (Liss 2005). 
Trädslag kWh/m3f 
Björk 2820 
Tall (kådrik ved) 2580 
Tall (högre densitet) 2360 
Tall (hustimmer) 2300 
Al 2060 
Tall (lägre densitet) 2000 
Tall (lösröta) 1840 
.  
Tallens ved skiljer sig mycket åt beroende på om det är färsk ved eller ved från döda träd. Rå 
tall brinner mycket dåligt, inte alls om den inte blandas med annan ved. Torrtall däremot har 
andra egenskaper. Tallens bark lossnar från det döda trädet varför en stående tall oftast består 
av torr ved. Om trädet faller och blir liggande mot marken så suger det dock åt sig fukt och 
veden måste torkas innan den blir bra bränsle. Tallens grenar suger inte upp lika mycket 
vatten och brinner bra även om de legat på marken. Tjärrot och gadd (kådindränkt topp) är 
utmärkta att tända med. Tallen brinner intensivt och elden blir fort het. Tallen producerar 
dock lite glöd och härden svalnar alltså fort efter att elden brunnit ut (Ryd 2005). 
 
Björk brinner till skillnad från tall bra när den är rå. Till och med frusen råbjörk går att elda 
med även om den brinner ganska dåligt. Naturligt döda björkar ger dock sämre ved. Nävern 
sitter kvar och håller inne fukt. Efter ett år är veden mycket dålig att elda med. På stående 
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döda björkar flagnar nävern fläckvis efter ett tag och delar av veden torkar och kan lätt brytas 
loss och användas som bränsle.  Björkved som fått torka under tak brinner mycket bra. En eld 
av björkved blir inte lika snabbt het, den producerar mer glöd och håller eldstaden varm även 
efter det att elden slocknat (Ryd 2005). 
 
Tall och björk var inte de enda alternativen som stod till buds. Vide, dvärgbjörk och olika 
risväxter fungerar också bra som bränsle (Ryd 2005), där de finns tillgängliga. En annan 
möjlig källa till bränsle är tallkottar, kottefjäll hittas inte sällan vid undersökningar 
(Engelmark muntligen) hur stor del av behovet som kunnat tillgodoses är svårt att säga, i 
miljöer där ved är sparsamt förekommande torde betydelsen kunna varit stor. I fjällen har tex 
dvärgbjörk varit en viktig källa till bränsle vid övernattningar (Ryd 2005). 
 
Utifrån ovanstående vill jag hävda att man i första hand använde sig av ved av relativt klena 
dimensioner och kanske främst av död ved. Träd av grövre dimensioner skulle med tillgänglig 
teknik kräva en stor arbetsinsats. Även om man lyckas fälla ett sådant så återstår mycket 
arbete innan man får fram hanterbara dimensioner. Grenar samt döda träd i olika stadier av 
nedbrytning vore betydligt enklare att transportera och handha. Om man i stor utsträckning 
använt sig av död ved så är troligen tall det mest nyttjade träslaget. Död tall torkar och 
fungerar bra som bränsle medan björk tenderar att murkna. För att få säkrare indikationer på 
vilken ved som använts så är förmodligen vedartsanalys det bästa verktyget. En möjlighet är 
också att man torkat ved för att få bästa möjliga bränsle, även om vi skulle ha mycket svårt att 
finna några belägg för detta. 
 

Behov 

 
Bränslebehovet på en boplats är beroende av flera faktorer: Vilken typ av aktivitet som 
bedrivits på platsen, under vilken period på året man har vistats där och hur stor grupp med 
människor som vistats på platsen. Det har inte gjorts många experimentella studier av 
bränsleförbrukning i förhistorisk tid i Norrland. Jag har funnit två studier: Lena Edbloms 
eldningsförsök i ett rekonstruerat långhus i Gene (Edblom 2004) och Lars Östlunds och Lars 
Liedgrens försök i en rekonstruerad stallo-hydda i Lappland (Liedgren & Östlund 2011).  
 
Den senare studien är relevant för min frågeställning av flera orsaker. Stallo-hyddan är byggd 
över en nedsäkning i marken, omgiven av en vall, alltså inte helt olik en boplatsvall. Att 
försöken gjordes under vintertid passar också bra eftersom skärvstens- och boplatsvallar 
tenderar att tolkas som vinterbostäder (Lundberg 1997). Försöken utfördes vid tre tillfällen 
under 2008 och 2009. Bränslet som användes var rå fjällbjörk (Betula pubescens tortuosa) 7-
14 cm DBH, både stam och grenar användes. Vid alla försök var utomhustemperaturen lägre 
än -10 OC. Medeltemperaturen för varje dag inne i hyddan varierade mellan 3,6-17,0 OC 
(Liedgren & Östlund 2011). Resultaten sammanställdes enligt nedan (tabell 2). 
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Tabell 2: Vedförbrukning under eldningsförsök i stallo-hydda (efter Liedgren & Östlund 2011). Av den totala 
årsförbrukningen utgör vintertida förbrukning 73%. 

 Vedförbrukning per 
timma under 
försöken (m3) 

Beräknad 
vedförbrukning per 
dag vintertida (m3) 

Beräknad 
vedförbrukning per 
årb (m3) 

Försök 1 0,0083 0,1162 29,2 
Försök 2 0,0073 0,1022 25,3 
Försök 3 0,0070 0,0980 24,3 
Medelvärde 0,0075 0,1055 26,2 
a Baserat på 14 timmar eldande per dag 
b Beräkningen basera på sex månaders högintensiv eldning (vinterförhållanden), tre månaders medelintensiv eldning (höst- 
och vårförhållanden, 50% av vinterförbrukning) och tre månaders lågintensiv eldning (sommarförhållanden, 25% av 
vinterförbrukning). 

 
Trots att försöken tycks passa min frågeställning väl så är de knappast direkt överförbara till 
förhållanden på en stenåldersboplats. Hyddan där försöken utfördes var hade ovalt bottenplan 
med yttermåtten 5,2 m x 4,2 m, ca 18 m2. Medelstorleken för golvytorna i boplatsvallarna i 
Åsa Lundbergs avhandling är 24,4 m2, ca hälften av dessa har en golvyta mindre än 20 m2 
(Lundberg1997). Storleken på hyddan i försöket är alltså något mindre men ändå jämförbar 
med kända boplatsvallar, märk dock att de jämförda måtter är yttermått i försöken och 
golvytans mått i boplatsvallarna. Huruvida hyddkonstruktionerna i försöken och på 
stenåldersboplatserna är jämförbara är svårare att säga då vi känner till för lite om de senares 
konstruktion. Den enda avsikten med eldandet i försöken var att värma hyddan. På en 
stenåldersboplats torde bränsle också förbrukats under andra aktiviteter, såsom matlagning 
och olika typer av hantverk. Eftersom frågeställningen gäller en hel boplats så är antalet 
hyddor som existerat samtidigt också en viktig faktor. Åsikterna går isär, men enligt Lundberg 
så är antalet samtida hyddor sannolikt fler än en och de flesta hyddor, upp till sju stycken på 
vissa lokaler, kan antas vara samtidiga (Helskog 1984, Lundberg 1997). Ytterligare en källa 
till osäkerhet är vilken temperatur en jägare och samlare i Norrlands inland velat ha i sin 
boendemiljö. I de experiment jag hänvisar till varierade den uppmätta temperaturen inom ett 
spann på 13,4 OC. Ytterligare experiment skulle kunna ge mer uppgifter om hur enskilda 
faktorer såsom uppnådd temperatur, olika konstruktioner, och yttre förhållanden påverkar 
bränsleförbrukningen. 
 
Med hänsyn taget till ovanstående så anser jag att resultaten i Liedgrens och Östlunds försök 
bör visa på en lägsta möjliga bränsleförbrukning på en mesolitisk/neolitisk boplats. Beroende 
framförallt på antalet samtidiga bostäder och vilken aktivitet som bedrivits på platsen kan 
förbrukningen förmodas vara högre i de flesta fall, kanske mångdubbelt så.  
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Diskussion 
 

Fallstudier (tabell 4-9) 
 
Det är tydligt att frågan om bränsle och resursutnyttjande innehåller många och 
svårkontrollerbara variabler. För att kunna belysa problematiken har jag ändå valt att skapa 
några konkreta exempel med utgång från materialet som presenterats ovan. Jag har valt att 
utgå från några fasta värden och skapar de olika scenariona genom att ändra andra variabler. 
 
Vad gäller tillgången på lämplig ved så har jag enligt ovan utgått från tall-dominerade skogar 
och att man främst använt sig av död ved. Ser man till några av de vedartsanalyser som gjorts 
ur anläggningar vid mesoloitiska och neolitiska boplatser i Norrland tex. Bjästamon, 
Anundsjö RAÄ 260 och Lantjärv så är det nästan uteslutande förkolnad ved från tall som 
identifierats (Holback et al. 2004, Engelmark & Olofsson 2007, Engelmark muntlig uppg.). 
Anledningarna till tallens dominans i det förkolnade materialet kan förvisso vara flera. Vilka 
typer av anläggningar som har valts ut för analyser, i vilken utsträckning olika arter bevaras i 
förkolnat tillstånd och huruvida olika arter är lättare eller svårare att artbestämma än andra är 
möjliga faktorer som kan ha påverkat resultaten. 
 
Utifrån den data som presenterades i materialkapitlet är mängden befintlig CWD i exemplen  
65 m3/ ha och tillväxten är 1,5 m3ha-1/år. Från den befintliga mängden CWD har ved i 
Kuuluvainens nedbrytningsklass IV (Rouvinen & Kuuluvainen 2001) räknats bort då det rör 
sig om material som är så nedbrutet att det inte lämpar sig som bränsle. Den övervägande 
delen död ved i Kuuluvainens studier är i nedbrytningsklass IV, varför jag har räknat bort 
50%. Jag har inte kompenserat tillväxttakten på motsvarande sätt eftersom nyligen död ved 
befinner sig i andra änden av nedbrytningsskalan. 
 
Andelen produktiv skogsmark i det omgivande landskapet skiljer sig naturligt nog mycket 
mellan olika boplatser. Med utgångspunkt från att de flesta boplatsvallar återfinns på vad som 
varit uddar, näs och stränder så har jag valt att utgå från att 60% av den omgivande ytan varit 
produktiv skogsmark. 
 
Vad gäller bränsleförbrukning så utgår jag från Östlund och Liedgrens försök som beskrivits 
ovan (Liedgren & Östlund 2011). Värt att notera är att dessa försök utgick från rå björkved, 
trots att en av mina utgångspunkter är att död tallved varit den viktigaste källan till bränsle. 
För att kompensera för aktiviteter på boplatsen som fyllt andra funktioner så har jag ökat 
förbrukningen från försöken med 33%, detta kan tyckas högt men då skall man ha i åtanke att 
Liedgrens och Östlunds resultat kompenserats för årstid, något som inte torde ha haft lika stor 
betydelse för övrig förbrukning. Förbrukningen hänger förstås i stor grad samman med den 
typ av aktivitet som föregått på platsen. Det är möjligt att man kunnat utnyttja veden till flera 
aktiviteter på samma gång, tex matlagning och uppvärmning. Jag utgår dock från att man inte 
kunnat göra så under alla typer av förhållanden och för alla typer av aktiviteter. Det vore 
opraktiskt att utföra alla aktiviteter som kräver värme inomhus. I fallet med skörbränd sten så 



13 

 

är det också svårt att se hur den kunnat användas i t.ex. en kokgrop och samtidigt för 
uppvärmning av bostaden. Jag utgår ifrån att den störste delen av bränslet i de flesta fall 
använts för uppvärmning men att andra aktiviteter stått för en mindre del av bränslebehovet. 
Den specifika siffran 33 % får ses som en gissning, fler undersökningar av boplatsers 
organisation eller försök av experimentiell karaktär kanske skulle kunna ge en bättre 
uppskattning. 
 
De olika scenariona skiljer sig åt på tre punkter, dels hur stor del av den befintliga döda veden 
som kunnat utnyttjas utifrån praktiska, tekniska förutsättningar och dels utifrån hur lång 
sträcka man varit beredd att röra sig för att samla in bränsle. Den tredje variabeln är antalet 
samtida bostäder på platsen. 
 
Med tanke på att den största delen död ved i en naturskog återfinns i grova dimensioner så är 
den inte helt okomplicerad att handha och tranportera. Hur stor del av den döda veden som 
man kunnat tillgodogöra sig är en av de osäkraste variablerna enligt min bedömning. Jag har 
därför valt att pröva olika andelar: 5%, 10%, 15% och 30%. 
 
Vilken sträcka man har varit beredd att röra sig för att samla in bränsle är också en osäkerhet. 
Jag har inte funnit några studier på detta i litteraturen. Det har förvisso gjorts studier på 
insamling av föda i andra miljöer, t.ex. Great Basin i Nordamerika (Jones & Madsen 1989). 
Man har i just det exemplet jämfört kaloriutbyte från olika typer av föda med den tid och 
kaloriåtgång som insamlingen kräver. Utifrån detta drar man sedan slutsatser om de olika 
insamlingsstrategier som kan tillämpats för olika typer av resurser. Binford har studerat olika 
typer av strategier för insamling av resurser och dess inverkan på samhällsstruktur och 
bofasthet (Binford 1980). Jag har dock haft svårt att finna litteratur som konkret anknyter till 
min frågeställning vad gäller miljö och typen av resurs. I exemplen har jag valt att utgå från 
acceptabla tranportsträckor på 1 km, 1,5 km och 2 km, vilket ger potentiella insamlingsareor 
på 314, 707 och 1257 ha. 
 
Antalet samtida bostäder på en boplats har jag efter uppgifterna Lundbergs avhandling 
(Lundberg 1997) varierat mellan 1, 3 och 7. Jag har inte tagit hänsyn till att förbrukning för 
andra ändamål än uppvärmning kan ha hanterats mer effektivt av att flera hushåll vistats på 
samma boplats. 
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Tabell 3: Värden på variabler i fallstudier 

Variabel Förkortning Värde 
Tillväxt, död ved Tdv 1,5m3/ha 
Förråd, död ved Fdv 65m3/ha 
Andel produktiv skogsmark Ps 60% 
Andel utnyttjad död ved Udv 5-30% 
Bränsleföförbrukning/bostad Bf 34,85 m3/år 
Andel död ved i nedbrytningsklass I-III Dvnk 50% 
Antal samtida bostäder Sb 1-7 
Maximal insamlingsarea Mia 314-1257 ha.
 
Utifrån variablerna i tabell 3 så kan man förenkla mina beräkningar till  
Maximal brukningstid = (Fdv × Mia × Ps × Udv × Dvnk) ÷ ((Bf × Sb) – (Tdv × Udv × Mia × 
Ps)) 
 
För tydlighetens skull redovisar jag beräkningen för fallstudie 1 (Tabell 4) i fallet med 
åretruntnyttjande, maximal tranportsträcka på 1 kilometer och möjlighet att ta tillvara på 5 % 
av den döda veden: 
(65m3/ha × 314ha × 0,6 × 0,05 × 0,5) ÷ ((34,85m3 × 1) – (1,5m3/ha × 0,05 × 314ha × 0,6)) = 
14,78 år  
 
Jag har valt att skapa två scenarion av varje typ. I de tre första exemplen utgår jag från 
åretruntförbrukning, i de tre sista från sex månaders vinterförbrukning. Fördelningen av 
totalförbrukningen under året har jag tagit från Östlund och Liedgren vilka utgår från att 73% 
av bränsleförbrukningen för uppvärmning förläggs till årets kallaste sex månader (Liedgren & 
Östlund 2011). 
 
Jag vill också förtydliga att de figurer som är utgångspunkten för min diskussion skall ses som 
förenklingar av verkligheten. Variablerna har knappast varit konstanta under den tid man 
brukat en plats. Tillgången och tillväxten av lämpligt bränsle varierar naturligt och påverkas 
av störningar som tex stormar, bränder och mänsklig aktivitet. Man bör också ha i åtanke de 
strategier som använts vid insamling av bränsle kunnat förändras i och med att tillgången 
förändrats. I fallstudierna så begränsas förbrukningstiden av den punkt då det tänkta 
vedförrådet når noll, det vill säga en punkt där det inte längre finns någon lämlig ved att tillgå. 
Att en plats skulle brukats till under sådana förutsättningar är inte troligt, någon gång innan 
dess har man förmodligen valt överge platsen. Denna kombination av naturliga processer och 
växelverkan mellan människan och hennes omgivning resulterar inte i raka kurvor och linjer 
utan ger naturligtvis en mer komplex bild. 
 
Resultaten presenteras med utgångspunkt från antalet samtida bostäder på boplatsen. 
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Fallstudie 1: 1 samtida bostad, åretruntbruk och vinterbruk (tabell 4-5) 
 
Tabell 4: Tillgängligt förråd av lämpligt bränsle på boplats med 1 samtida bostad, brukad under hela året. 
Antalet år avser beräknad brukningstid innan det tillgängliga virkesförrådet är förbrukat. Raderna avser andel 
av bränsleförrådet som kan utnyttjas, kolumnerna avser längsta acceptabla transportsträcka vid insamling 

 1 km 1,5 km 2 km 
5% 15 år 227 år ∞ 
10% 93 år ∞ ∞ 
15% ∞ ∞ ∞ 
30% ∞ ∞ ∞ 
 
Tabell 5: Tillgängligt förråd av lämpligt bränsle på boplats med 1 samtida bostad, brukad under vinterhalvåret. 
Antalet år avser beräknad brukningstid innan det tillgängliga virkesförrådet är förbrukat. Raderna avser andel 
av bränsleförrådet som kan utnyttjas, kolumnerna avser längsta acceptabla transportsträcka vid insamling 

 1 km 1,5 km 2 km 
5% 27 år  ∞  ∞ 
10% ∞ ∞ ∞ 
15% ∞ ∞ ∞ 
30% ∞ ∞ ∞ 
 
1 samtida bostad ger med de flesta förutsättningar långa maximala brukningstider. I fallet med 
enbart vintertida bruk så tycks bränsleförrådet inte bli något problem under några 
förutsättningar, tillväxten är högre än förbrukningen. 
 
Fallstudie 2: 3 samtida bostäder, åretruntbruk och vinterbruk (tabell 6-7) 
 
Tabell 6: Tillgängligt förråd av lämpligt bränsle på boplats med 3 samtida bostäder, brukade under hela året. 
Antalet år avser beräknad brukningstid innan det tillgängliga virkesförrådet är förbrukat. Raderna avser andel 
av bränsleförrådet som kan utnyttjas, kolumnerna avser längsta acceptabla transportsträcka vid insamling. 

 1 km 1,5 km 2 km 
5% 3 år 9 år 26 år 
10% 8 år 34 år ∞ 
15% 15 år 227 år ∞ 
30% 93 år ∞ ∞ 
Tabell 7: Tillgängligt förråd av lämpligt bränsle på boplats med 3 samtida bostäder, brukade under 
vinterhalvåret. Antalet år avser beräknad brukningstid innan det tillgängliga virkesförrådet är förbrukat. 
Raderna avser andel av bränsleförrådet som kan utnyttjas, kolumnerna avser längsta acceptabla 
transportsträcka vid insamling. 

 1 km 1,5 km 2 km 
5% 5 år 16 år 62 år 
10% 13 år 109 år ∞ 
15% 27 år  ∞  ∞ 

30% ∞  ∞  ∞ 
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Tre samtida bostäder har en betydligt större effekt på det tillgängliga bränsleförrådet än 1 
samtida bostad. Under betydligt fler av de givna förutsättningarna så överstiger förbrukningen 
tillväxten. Enligt Östlund och Liedgrens modell så är förbrukningen under åretruntbruk ca 
37% högre än under vinterbruk. Effekten på brukningstiden är betydligt större än så. Detta 
hänger ihop med hur stor del av förbrukningen som täcks av tillväxten då den överskjutande 
delen av förbrukningen är det som tär på det befintliga bränsleförrådet. 
 
Fallstudie 3: 7 samtida bostäder, åretruntbruk och vinterbruk (tabell 8-9) 
Tabell 8: Tillgängligt förråd av lämpligt bränsle på boplats med 7 samtida bostäder brukade under hela året. 
Antalet år avser beräknad brukningstid innan det tillgängliga virkesförrådet är förbrukat. Raderna avser andel 
av bränsleförrådet som kan utnyttjas, kolumnerna avser längsta acceptabla transportsträcka vid insamling. 

 1 km 1,5 km 2 km 
5% 1 år 3 år 7 år 
10% 3 år 8 år 19 år 
15% 5 år 14 år 50 år 
30% 12 år 78 år ∞ 
 
Tabell 9: Tillgängligt  förråd av lämpligt bränsle på boplats med 7 samtida bostäder brukade under 
vinterhalvåret. Antalet år avser beräknad brukningstid innan det tillgängliga virkesförrådet är förbrukat. 
Raderna avser andel av bränsleförrådet som kan utnyttjas, kolumnerna avser längsta acceptabla 
transportsträcka vid insamling. 

 1 km 1,5 km 2 km 
5% 2 år 5 år 10 år 
10% 4 år 12 år 38 år 
15% 7 år 25 år 438 år 
30% 20 år ∞ ∞ 
 
Skillnaden mellan 3 och 7 samtida bostäder visar samma trend som skillnaden mellan 1 och 3 
samtida bostäder. Under betydligt flera av förutsättningarna så går den tänkta brukningstiden 
från oändlig till några tiotal år och endast under de mest generösa av förutsättningar blir 
bristen på bränsle inte något problem. Även här ger till synes ganska små förändringar en stor 
effekt för brukningtiden. 
 
För att belysa olika variablers betydelse för brukningstiden presenterar jag även en del av 
siffrorna ovan i diagramform. 
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Figur 1: Utveckling av bränsleförrådet vid olika andelar tillvarataget bränsle runt en boplats med 3 samtida 
bostäder med åretruntförbrukning och maximal insamlingssträcka på 1,5 km. 

 
Hur stor del av veden som kunnat tillvaratas som bränsle är kanske den mest osäkra faktorn i 
mina exempel. Värdet av att utreda detta ytterligare blir tydlig av figur 1, en ökning av 
andelen tillvarataget bränsle från 5 % till 15 % ger en 25 gånger längre brukningstid. 
 

 
Figur 2: Utveckling av bränsleförråd vid olika lång maximal transportsträcka vid en boplats med 3 samtida 
bostäder med åretruntförbrukning och möjlighet att ta till vara 10% av den totala bränslemängden. 
 

Den nyttjade arealen och bränsleförrådet ökar geometriskt med sträckan man varit beredd att 
röra sig vid insamlingen av bränsle (fig. 2). Den lokala topografin kan antas ha stor betydelse 
för detta och är något som kan studeras närmare för enskilda boplatser. 
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Figur 3: Utveckling av bränsleförråd vid olika antal samtida bostäder på en boplats med åretruntförbrukning, 
möjlighet att ta till vara 10% av det totala bränsleförrådet och en maximal transportsträcka på 1km. 
 

Med förbehåll för att flera parametrar i räkneexemplen ovan är mycket osäkra så finns det 
ändå möjlighet att göra vissa observationer. Även till synes små variationer kan ha stor 
påverkan på den maximala brukningstiden med avseende på tillgång till lämpligt bränsle. 
 
I fallet med olika många samtida bostäder så ser man att en ökning av bränslebehovet med tre 
eller sju gånger inte har motsvarande effekt på bräsleförrådet, den hypotetiska brukningstiden 
med en samtida bostad är 31 gånger längre än i fallet med sju samtida bostäder (fig. 3). 
Samma princip gäller även de andra variablerna, maximal transportsträcka och mängden död 
ved som kan nyttjas. 
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Figur 4: Illustrerar tillväxten betydelse för utvecklingen av bränsleförrådet för boplatser med 1 repektive 3 
samtida bostäder med 1km maximal transportsträcka och möjlighet att tillgodogöra sig 10 % av det totala 
bränsleförrådet. Den del av behovet som överstiger tillväxten visar minskningstakten av det tillgängliga 
bränsleförrådet. 
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Detta beror till stor del på att bränsle i form av död eller levande ved är en resurs som ständigt 
förnyas. När förbrukningen överstiger tillväxten utmattas förrådet allt snabbare (fig. 4). I de 
fall då tillväxten täcker hela behovet sker ingen sådan utmattning och det är alltså teoretiskt 
möjligt att brist på bränsle aldrig blir ett problem. Om tillgången på bränsle varit ett problem 
för jägare och samlare i norra Skandinavien under mesolitikum och tidigneolitikum så är det 
också rimligt att anta att man försökt hantera detta på olika sätt.  
 
Vilka tekniska möjligheter man kunnat använda för att ta tillvara en större andel bränsle är 
utifrån det arkeologiska källmaterialet svårt att dra några slutsatser om, det kanske viktigaste 
redskapet under senare perioder, yxan, uppträder mycket sparsamt i boplatsmiljöer från detta 
tid (Baudou 1995, Lundberg 1997). 
 
En annan möjlighet torde varit att stimulera tillväxten av död ved, eller yngre levande ved av 
lämpliga dimensioner. Metoder som kontrollerad bränning och ringbarkning kan under 
kortare perioder öka tillförseln av ny död ved mångdubbelt och också verka gynnsamt för nya 
typer av vegetation. Sådana förändringar kunde även givit andra fördelar för de människor 
som verkade i boplatsens närhet. Att skapa attraktiva betesmarker för jagat villebråd är något 
som är kännt från andra platser under förhistorien. Analyser av pollen och mikrokol från 
tidigmesolitiska boplatser i området kring Arjeplog visar att områden i omedelbar anslutning 
till boplatserna troligen förändrats av människan. Nedgångar i mängden trädpollen såsom 
Pinus och Betula och ökade inslag av tex Poaceae och Hippophaë visar att landskapet lokalt 
blivit mer öppet (Hörnberg et al 2005). 
 
Mängden tillgängligt bränsle ökar naturligtvis också med området man utnyttjar. Detta är 
förmodligen att betrakta som en kontinuerlig process, allteftersom området närmast boplatsen 
töms på resurser så rör man sig längre sträckor vid insamling. Om eller när arbetsinsatsen blir 
för hög är svårt att säga men studier bland nordamerikanska urinvånare visar att dessa efter ett 
tag nådde en gräns då man hellre bytte boplats än lade ner mer arbete på bränsleinsamling 
(Helm 1981, Jenness 1932). Att spåra hur långt man varit beredd att transportera bränsle ser 
jag idag som omöjligt. Det är dock värt att ha i åtanke att detta kan ha haft betydelse för vart 
man valde att etablera en ny boplats, lade man den alltför nära områden där bränsleinsamling 
skett under en längre tid så fanns risken att den nya boplatsen kunde brukas under kortare tid 
innan man återigen behövde flytta. 
 
Det är också möjligt att man använt sig av ett system med flera boplatser mellan vilka man 
flyttat med kortare mellanrum. Detta kan ha haft fler eller helt andra orsaker än behovet av 
bränsle och styrts av säsongsvis tillgång eller tillfällig utnyttjande av andra resurser. Oavsett 
anledning leder även detta till att bränsleförrådet runt boplatsen utsattes för mindre belastning. 
Med de siffror jag använt mig av finns möjligheten att diskutera brukningstider under kortare 
perioder av bosättning och hur många boplatser som kan ha använts med hänsyn taget till 
tillgång på bränsle. 
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Ytterligare ett sätt att hantera tillgången på bränsle kan ha varit att begränsa behovet. Färre 
bostäder och mindre grupper av boende gör att ett område kan brukas under längre tid, 
tillräckligt lite bränslebehov kan teoretiskt sett betyda att tillväxten av nytt bränsle är större än 
behovet. Detta borde ha haft extra stor inverkan för bosättning vintertid, något som ofta 
boplatsvallarna knyts till. Om detta har haft betydelse för bosättningsmönster över olika 
säsonger är svårt att säga men kan vara värt att ha i åtanke. Bränslebehovet kan också minska 
genom att använda det bränsle man har mer effektivt. Här tror jag att den skörbrända stenen 
spelat en avgörande roll då den har gett möjlighet att lagra värme på ett mer effektivt sätt. Om 
man utgår från att tall varit en viktig bränslekälla så blir detta extra tydligt. Tall brinner snabbt 
och hett och lämnar lite glöd och aska efter sig (Ryd 2005), att kunna lagra denna energi och 
låta uppvärmd sten värma tex. en hydda eller laga mat under en längre tid torde vara ett bra 
sätt att hushålla med bränsle. Uppvärmd sten är också ett säkrare alternativ med avseende på 
brandrisk i tex. en hydda. 
 

Brandregim och människans roll – en skaldiskussion 

 
Om man studerar sambandet mellan människan, eld och miljö så kommer man förr eller 
senare i kontakt med begreppet brandregim (eng. fire regime). Brandregim är ett sätt att 
beskriva hur eldens roll i landskapet med avseende på bland annat frekvens, utbredning, 
intensitet och säsongsbundenhet. Brandregimen är beroende av ett antal faktorer: klimat, 
vegetation, topografi och mänsklig påverkan (Withlock et al 2010). Dessa faktorer verkar på 
olika skalnivåer. Detta brukar ibland beskrivas med s.k. brandtrianglar (figur 5): 

 
Figur 5: Faktorer som styr brandregimer i förhållande till olika nivåer i tid och rum. (Withlock et al 2010). 
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Generellt sett så kan man säga att mänsklig aktivitet har störst betydelse för brandregimen där 
denna inte begränsas av endera klimat eller tillgång på bränsle, och där naturlig antändning 
sker mer sällan. Tempererade skogar är ett sådant biom, brännbart material ackumuleras och 
under den varma och torra årstiden kan mänsklig aktivitet vara en utlösande faktor (Withlock 
et al 2010). I boreala skogar i Skandinavien så kan förändringar i brandfrekvens förmodligen 
bäst förklaras genom förändringar i klimatet, åtminstonde före 1800-talet (Carcaillet et al 
2007). Man kan också anta att det människans bruk av eld främst gett upphov till lokala, 
kortvariga störningar (Withlock et al 2010). 
 
En förståelse för eldens roll i boreala ekosystem är naturligtvis viktig för den som vill studera 
livsförutsättningarna för de människor som levt och verkat i dessa miljöer. Vad jag vill 
illustrera med ovanstående figur är att eldens påverkan är komplex och att den verkar på 
många olika nivåer i tid och rum. Jag tror att det är viktigt att avgränsa vilka av dessa nivåer 
som haft störst påverkan för de specifika frågeställningar man jobbar med. För min 
frågeställning, bruket av eld och behovet av bränsle på en stenåldersboplats, är det främst 
frågan om brandhändelser på lokal nivå. När man väljer vilket material man skall studera så 
tror jag detta är en bra utgångspunkt. 
 

Metoder och vidare forskning 
 
På de boplatser som undersöks finns gott om material som direkt eller indirekt skapats genom 
människans bruk av eld. För att öka vår kunskap om detta och de sätt på vilket det påverkat 
forntida livsmiljöer måste vi arbeta med materialet på olika sätt. Vilket sätt vi väljer beror till 
stor del på vilket material vi har tillgängligt och i vilken utsträckning vi kan relatera det till 
aktiviteter på själva platsen. En viktig sak att tänka på är att olika typer av material relaterar 
till olika rumsliga och tidsmässiga skalor. De förslag till metoder jag går igenom nedan berör 
främst lokala förhållanden då vi kan anta att händelser som går att knyta till boplatsens 
närområde också är sådana som har med mänsklig aktivitet att göra. Jag är medveten om att 
flera av metoderna redan används i olika utsträckning inom norrländsk arkeologi, vilket 
refereras i styckena nedan. Jag tror dock att en mer systematisk användning av valda metoder 
skulle kunna ge ytterligare svar på frågor om kontinuitet och resursutnyttjande. 
 
Kol 
 
Träkol är en direkt produkt av både människans bruk av eld och av naturliga bränder. Man 
måste ha i åtanke att naturliga bränder är en återkommande händelse i boreala 
skogsekosystem. För att få ut bästa möjliga information av materialet bör man veta om det 
representerar lokala eller regionala förhållanden och om det kan knytas till mänsklig aktivitet. 
 
Mikrokol, dvs. kolpartiklar mindre än 0,2 mm, kan analyseras i sedimentprover, ofta i 
samband med pollenanalys. Mikrokol kan transporteras mycket långt innan det deponeras och 
tenderar att ge information om regional brandhistorik (Clark 1988, Clark & Royall 1995, 
Tinner et al. 1998, Blackford 2000). Mikrokolanalys är i många sammanhang ett användbart 
verktyg men säger inte så mycket om aktiviteten vid en boplats. 
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Större kolpartiklar tenderar att deponeras närmare källan och är ett bättre sätt att undersöka 
mer lokal brandhistorik  (Conedera et al. 2009). För att kunna få ut mesta möjliga information 
av materialet är det viktigt att proverna tas ur sådana sediment som kan knytas till boplatsens 
brukningstid. Lämpligt är att ta prover ur torvsekvenser eller sediment som uppkommit 
genom erosion under boplatsytans nyttjande. Kol från torvsekvenser är att föredra. Kol som 
deponerats i jord kommer ofta ur en mer osäker stratigrafi, det är också osäkert hur kolet 
påverkats efter deposition (Dincauze 2000, Conedera et al. 2009). Ett sätt att bedömma om 
kolet omdeponerats genom senare tids erosion är att undersöka kolets form och struktur. 
Regelbundet formade, oporösa partiklar kan ha omdeponerats medan mer oregelbundet 
formade,  porösa partiklar kan antas ha deponerats på sin plats i samband med den 
ursprungliga branden (Conedera et al. 2009). Analyser av makrokol borde kunna ge en 
uppfattning om hur intensivt eld har använts på en boplats och också ge en uppfattning om 
kontinuiteten. 
 
En annan metod som skulle kunna ge värdefulla insikter är vedartsanalys av kol ur 
anläggningar. Vilken ved man använt kan borde kunna säga oss en del om hur landskapet har 
utnyttjats. I dagsläget tycks det vara få, om några, neolitiska boplatser där man gjort 
vedartanalys på kol ur anläggningar. Vid en utgrävning i Anundsjö sn, Raä 260 undersöktes 
kol ur två anläggningar, alla analyserade fragment var av tall, detta gäller även analyserna 
från boplatsen vid Bjästamon i Ångermanland (Holback et al. 2004, Engelmark & Olofsson 
2007). 
 
Pollen 
 
Det bästa redskapet för att kunna skapa en bild av den omgivande vegetationen torde vara 
pollenanalys. Förutsatt att proverna tas ur lämpliga bassänger kan man få en uppfattning om 
lokala och regionala förhållanden (Branch et al. 2005, Simmons 1996, Welinder1985).  Små 
bassänger ger bäst uppgifter om lokala förhållanden  (Engelmark & Linderholm 2008). 
Sådana undersökningar i områden med stenåldersboplatser har gjorts i bla. Norra Sverige 
(Wallin 1986, Hörnberg et al 2005, Karlsson 2006), södra Sverige, Norge och Finland 
(Welinder 1985), England och Wales (Simmons 1996). Målet för sådana analyser skulle i 
sådana fall inte främst vara att söka spår efter mänsklig påverkan av vegetationen utan att få 
en uppfattning om vilka resurser som kan ha funnits tillgängliga beroende på vegetationstyp. 
På boplatser med mycket lång förmodad kontinuitet kan möjligen också förändringar över tid 
spåras och kanske knytas till antropogen påverkan. Detta kräver att man kan binda de 
analyserade torvlagren till dateringar av boplatsen. Det är dock inte oproblematiskt att tolka 
förändringar i pollensammansättningen som en specifik typ av störning, tex. brand, då även 
andra typer av störningar kan ge upphov till liknande signaler (Conedera et al. 2009). Ett 
annat problem är att små bassäger riskerar att innehålla för lite pollen för att kunna ge en 
rättvisande bild av de förhållanden man vill rekonstruera (Karlsson 2006). 
 
Skörbränd sten 
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Det vanligaste fyndet på stenåldersboplatser är skörbränd sten. Ett material som är en direkt 
produkt av människans bruk av eld. Materialet har, åtminstonde i Norrrland varit föremål för 
lite bearbetning. Under de senaste årtionden har man oftast noterat mängden sten över 
utgrävningsytan, antingen i volym eller vikt (Lundberg 1997). Vilka slutsatser som dragits 
utifrån detta är dock svårt att säga. Jag tror dock att det finns möjligheter att jobba mer aktivt 
med skörbränd sten, kopplat till frågeställningar om kontinuitet och bäraktighet. 
 
Det är möjligt att den totala mängden skärvsten vid en boplats kan säga oss något om platsen 
kontinuitet och användning. Om vi kan jämföra mängden skärvsten från olika undersökningar 
och ställa den i relation till andra data, såsom t.ex. dateringar, kolanalyser och MS är det 
möjligt att man skulle kunna dra sådana slutsatser. För att göra detta så skulle man dock 
behöva veta att insamling och mätning av skärvstenen skulle gått till på liknande sätt under 
olika undersökningar. Skärvstenens spridning över boplatsytan kan också vara ett sätt att 
komma åt de olika aktiviteter som kan ha tänkas pågått på platsen, samt säga oss något om 
platsen användning och roll i stenålderssamhällets ekonomi. Ett belysande exempel är 
Bastuloken i Ångermanland. Trots att lämpliga stenar måste ha transporterats till platsen då 
sådana inte finns i närområdet, så har det återfunnits stora mängder skärvsten vid 
undersökningarna där (Engelmark & Harju 2007). Uppenbarligen var behovet av sten stort 
men någon annan resurs viktigare för var man valde att utöva aktiviteten som gav upphov till 
stora mängder akörbränd sten. 
 
Förutom den rent kvantitaiva aspekten så finns det också en kvalitativ sådan. Olika typer av 
sten reagerar olika på upprepad upphettning och nedkylning. Grovkorniga, porösa bergarter 
tenderar att kunna användas en kortare tid innan de spricker sönder än tätare mer fin korniga 
bergarter. Tätare bergarter har också en större värmekapacitet (Markström 1996). Med en 
lämplig klassificering av skärvsten beroende på bergart så skulle man kunna bearbeta 
materialet på andra sätt. Har olika typer av sten hört ihop med olika aktiviteter och har man i 
sådana fall varit mer nogräknad när man samlat in sten? Den skärvsten som återfunnits i 
anslutning till skärvstensvallar är oftast av mer kompakt, finkornig typ (Lundberg 1997). 
 
En bra väg att gå för att ta fram bättre tolkningsmöjligheter tror jag är experimentell 
arkeologi. Dels för att bilda sig en bättre uppfattning om egenskaperna hos olika typer av sten 
(Markström 1996), men också för att få en uppfattning om hur effektiv metoden att lagra 
värme i stenar är för olika typer av aktiviteter. 
 
Magnetisk susceptibilitet (MS) 
 
Analys av magnetisk susceptibilitet i jordprover är idag vanligt inom arkeologin, speciellt i 
samband med markkarteringar. MS är ett mått på jordens förmåga att förstärka eller dämpa ett 
pålagt magnetfält. Detta beror på hur de järnföreningar som finns i jorden ser ut, 
järnföreningar med lägre MS, som goethit, kan omvandlas till föreningar med högre MS, tex 
maghemit. Upphettning av jorden är en av de viktigaste orsakerna till högt MS, följdaktligen 
finns det alltså en stark koppling mellan bruk av eld och markens magnetiska susceptibilitet 
(Clark 1990, Engelmark & Linderholm 2008). Under vissa förhållanden är det även möjligt 
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att utifrån markens magnetiska egenskaper skilja på effekterna av naturliga bränder och 
mänskligt bruk av eld (Bellomo 1993). 
 
Förutom i karteringssyfte så kan man analysera MS i prov tagna ur stratigrafier. Analyser ur 
sediment vid boplatser har använts för att belägga perioder av mänsklig aktivitet (Yates 1989, 
Clark 1990). Med rätt förståelse av de sediment där proverna tas så kan sådana anlyser ge svar 
på frågor om boplatsanvändning och kontinuitet. Tolkningen kan dock vara komplicerad då 
även andra processer kan ge upphov till förhöjda MS-värden (Engelmark & Linderholm 2008, 
Conedera et al. 2009). 
 
GIS 
 
För att kunna bilda sig en uppfattning om resurstilgången runt en boplats så måste man också 
studera det omgivande landskapet och hur det bör ha sett ut under den tid platsen var i bruk. 
Man bör nog inte utgå från att etableringen av en boplats endast gjordes utifrån god till gång 
på bränsle, placeringen var snarare en kompromiss med hänsyn tagen till olika resurser. Av de 
80-talet boplatsvallar som ingår i Åsa Lundbergs avhandling är ungefär hälften belägna på 
uddar. En fjärdedel ligger vid älvstränder och en fjärdedel på holmar och näs (Lundberg 
1997). 
 
Landskapet runt en boplats kan rekonstrueras ur flera olika aspekter: Topografi, geologi, 
vegetationshistorik och inte minst närheten till andra arkeologiska lämningar. Om tillgängliga 
data sätts samman med hjälp av GIS så kan man bilda sig en uppfattning om olika 
resursområden och deras tillgänglighet. Om sådana rekonstruktioner kan göras för enskilda 
boplatser så kan också göra jämförelser mellan olika platser. Generella slutsatser om 
resursbehovet för olika typer av boplatser skulle kanske utifrån sådana analayser vara möjliga 
 
Experimentiell arkeologi 
 
Liedgrens och Östlunds eldningsförsök (Liedgren & Östlund 2011) och Markströms 
experiment med skörbränd sten (Markström 1996) visar på möjligheterna med experimentell 
arkeologi. Jag är övertygad om att fler experiment som behandlar forntidsmänniskans bruk av 
eld skulle kunna ge data som är relevanta för min frågeställning. Frågor om förbrukning under 
olika omständigheter kan utforskas ytterligare, liksom användning av skärvsten.  
 
Som framgått tidigare så är den forntida människans förmåga att tillvarata bränsleresurserna i 
hennes omgivning mycket betydelsefulla. Detta är något som borde kunna bearbetas med 
försök i fält. Hur arbets- och resurskrävande är det till exempel att fälla och tillvarata grövre 
dimensioner av död och levande ved, där mycket potentiellt bränsle finns bundet? 
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Slutsats 
 
Sammanfattningsvis vill jag hävda att mina fågeställningar om människans bruk av eld och 
behov av bränsle är väl värda att försöka besvara. De etnografiska källorna är få och går inte 
utan vidare att överföra på förhållanden i Norrland under mesolitikum och tidigneolitikum, 
men de har ändå ett klart budskap: Tillgång på bränsle var centralt för hur man valde att 
bosätta sig i taigan under historisk tid.  
 
Det material som tagits fram av skogsforskare passar till stor del mina frågor om struktur och 
mängden död ved i naturskogar. Man måste dock hela tiden ha i åtanke att själva begreppen 
ur- och naturskogar inte är oproblematiska (Lindbladh et al. 2013). Bland annat är frågan om 
hur ett lågintensivt nyttjande av människan under långa tidsrymder påverkar skogens struktur 
fortfarande öppen för diskussion. 
 
Frågan om förbrukning och bränslebehov är givetvis svår då vi egentligen vet ganska lite om 
vilka aktiviteter som egentligen pågått runt de förmodade boplatserna. Vi vet heller inte exakt 
hur bostäderna varit konstruerade. Det enda jag har haft att stödja mig på här är de försök som 
gjorts av Liedgren och Östlund (Liedgren & Östlund 2011). Datan som genererats i deras 
försök har varit mycket värdefull för mig och jag tror att fler försök av samma typ skulle 
kunna ge en ännu bättre grund att stå på när frågor av den här typen diskuteras. 
Att uppskatta vilken typ av bränsle man kunnat tillgodogöra sig är kanske den svåraste 
frågeställningen att närma sig. I vilken utsträckning man haft tillgång till yxor är oklart. De få 
fynden av yxor från den aktuella tidsperioden i inlandet kan ses som en indikation på att detta 
redskap ej var i bruk i någon större omfattning, men det kan också vara fråga en 
forskningslucka. Vilka tekniska möjligheter man i övrigt har haft till sitt förfogande är svårt 
att säga. Jag har utgått från att man i huvudsak har använt död ved som bränsle, men 
förmodligen har levande ved också samlats in i lätthanterliga dimensioner. I mina 
räkneexempel har jag därför varierat andelen ved som kunnat nyttjas ganska mycket. 
Huruvida jag kommit nära en bra uppskattning har jag svårt att uttala mig om. 
 
Med alla osäkerheter som beskrivs ovan så kanske det tycks överilat att använda uppgifterna 
för att göra beräkningar. Min ambition är inte att ge några definitiva svar, snarare att belysa 
vilka faktorer och variabler som är intressanta att studera närmare. Exemplen som tagits fram 
tycker jag svarar mot den målsättningen. 
 
De metoder som presenteras för att närma sig problemet ytterligare är redan etablerade och i 
bruk. Källmaterialet i form av tex. skörbränd sten och kol tillvaratas och behandlas delvis 
redan vid arkeologiska undersökningar. Vad som behövs är att man systematiskt använder 
befintliga metoder och material för att arbeta med frågor jag presenterar. Ett sådant arbetssätt 
vid arkeologiska undersökningar och provtagningar tror jag skulle ge värdefulla resultat. 
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