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FöreMålet
V årt läns kulturh istoria  h a r under de senaste tre  
decenniernas arkeologiska forskning kommit a tt  
sträcka sig a llt längre bakåt i tiden. För om kring 
9.000 år sedan strövade de första invandrarna om
kring hä r och läm nade små spår efter sig där de slog 
läger. Spåren ä r förstås otydliga och svårtolkade, 
men med hjälp av allt finare analysm etoder kan 
arkeologerna h itta  allt fler b itar i det komplicerade 
förhistoriska pusslet.

En arkeolog m åste vara u trustad  med tålamod 
och noggrannhet för a tt  kunna dokum entera alla 
diffusa spår som kan finnas kvar under m arktäcket. 
Dessutom behövs e tt stort m ått fantasi och inlevelse
förmåga för a tt  förstå tidigare m änniskors livs
situationer.

Den 5.000-åriga korgen som hittades vid en u t
grävning i Sorsele kommun för några år sedan (se 
teckning ovan och artikel på sidan 132) var endast

bevarad i form av små fragment. I en kolsträng fanns 
en mängd förkolnade stickor och b itar som visade sig 
vara rö tter av unga träd , tallspån och björknäver. 
F ragm entens lägen i förhållande till varandra till
sam m ans med några sänkstenar viskade om forntid
ens vardag till en skarp t iakttagande arkeolog.

Så kan skuggan av en korg penslas fram u r jorden 
och ge oss ny kunskap om stenåldersm änniskornas 
liv h ä r i länet. Någon tillverkade en korg för fem tusen 
å r sedan. Där förvarade han/hon sina n ä t och sänk
stenar i väntan  på nästa  fisketur (eller bäverjakt?). 
En hantverksskicklighet fram sprungen u r nödvän
digheten a tt  överleva. En tid nä r arbete betydde m at 
för dagen eller den närm aste perioden. Fem tusen år 
senare gör vi korgar som terapi. Arbete kallas syssel
sättn ing eller arbetslivsutveckling (ALU).

Britta M  Lundgren



Spår från 9.000 å

I de artik lar som följer presenterar en rad arkeologer 
fornfynd från olika tider och olika delar av länet. Vi 
ha r m edvetet sa tt det m ärkvärdiga fyndet i centrum. 
Alla h a r h itta ts  i länet, för länge sedan eller nyligen. 
H ur har de kommit hit? Vem eller vilka använde 
sakerna. När? Hur? Varför?

Författarna försöker svara på dessa frågor.

I Norrland stäm m er inte forntidens indelning längre 
med den som tidigare presenterades i läroböckerna. 
H är i norr h a r den arkeologiska forskningen dels 
förlängt historien, dels vänt på och skapat nya be
grepp.

Evert Baudou, professor em eritus vid arkeolo
giska institutionen vid Umeå universitet, h a r  skrivit
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en informativ bok i äm net, N orrlands forntid  -  e tt  
h istor isk t p ersp ek tiv  (1992). D är redovisas bland 
mycket annat den periodindelning för Övre N orrland 
som vi tilläm par nedan.

A tt använda den sydskandinaviska bronsåldern 
som begrepp i Övre Norrland går inte. U nder perio
den finns i om rådet stenålders- och m etallteknik sida

vid sida. Därför h a r term en epineolitikum  införts för 
tiden 2000-800 f.Kr. Indelningen äldre och yngre 
metallålder används i Finland och Nordnorge. Med 
tanke på de livliga östvästliga förbindelserna ä r det 
logiskt a tt  använda samm a term er här. Kronologiskt 
m otsvarar hela m etallåldern de sydsvenska perio
derna yngre bronsålder, äldre och yngre järnålder.
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De tidigaste redskapen
Lars Forsberg

D e tid igaste  norrländska b op latserna är 
så  pass gam la, a tt de sannolik t har varit 
bebodda sam tid igt som rester  av  in lan d s
isen  låg  kvar i d elar av Norrlands in land. 
D e allra  ä ldsta  ligger  i e tt band över Jäm t
land och  V ästerbotten  och  är 9.000 år 
gam la. D et fin n s m ycket som  ta lar för att 
denna tid ig a ste  k o lon isa tion  skedde från  
väster, från T rpndelag och  Nordlands- 
kusten  i Norge.

I det landskap som m änniskorna mötte dominerade 
buskar och örter, en vegetationstyp som inte hade 
mycket gem ensam t med dagens tundra  och inte var 
den idealiska renbetesm ark som m an i förstone före
ställer sig. Däremot bör både älg och bäver ha gynnats 
ända från isens tillbakadragande och fram åt. Förhål
landena för de m änniskor som levde i närheten  av 
den bortsm ältande isen m åste ha varit speciella. 
Frekvensen av katastrofhändelser som tappning av 
issjöar, vattendrag som bryter nya fåror, jordskalv 
osv, har enligt nya geologiska rön varit rä t t  hög. De 
tidigaste m änniskorna levde i en mycket m er dyna
m isk och oförutsägbar miljö än under senare delar av 
förhistorien.

F yndfattiga  bop latser
M ånga av de äldsta boplatserna h a r lägen som k lart 
skiljer sig från  de senare, större boplatserna från 
neolitikum och bronsålder. Somliga ligger på åsryggar 
långt från  öppet vatten, men med anknytning till 
myrområden, andra ä r belägna på uddar eller holmar, 
ofta högt över vattenytan. De flesta av dessa boplat
ser ä r  små, m indre än  50 m2, och har antagligen

utny ttja ts av en mycket liten grupp m änniskor. De 
tidiga mesolitiska boplatserna är relativt fyndfattiga, 
de flesta består endast av e tt litet an tal stenredskap 
och avslag spridda run t resterna av en härd  eller en 
kokgrop. Inga hyddläm ningar har påträffats.

Vilka av fynden från de mesolitiska boplatserna 
som är allra tidigast ä r för närvarande inte helt 
u tre tt, men två slags fyndtyper täv lar om a tt  vara 
N orrlands äldsta. Det rör sig dels om den s.k. mikro- 
spåntraditionen som traditionellt betecknas som en 
sydskandinavisk teknik, och dels om s.k. snedeggade 
pilspetsar, som finns i artikeln om Rastklippan i 
detta  num m er av Västerbotten.

H andtagskärnor och  m ikrospån
Fyndm aterialet på m ånga av de tidigaste norrländ
ska boplatserna består av s k handtagskärnor och 
kölskrapor. F rån  handtagskärnorna slogs små, smala 
stenflisor, s k  m ikrospån. Dessa kunde sedan sättas 
in som eggar i olika redskap av ben och horn, t  ex 
spjut- och pilspetsar. Denna m ikrospånteknologi 
baserad på handtagskärnor förekommer i stora delar

Handtagskärna.
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av Sverige under senmesolitisk tid, för 7-9000 år 
sedan. I söder användes flinta som råm aterial, i 
D alarna och Norrland lokala råm aterial med flint- 
liknande egenskaper såsom tä t  kvartsit, hälleflinta, 
porfyr och ask tu ff. D a te rin g en  av h an d ta g s-  
kärnetraditionen i N orrland h a r länge hängt sam 
m an med a tt  sådana kärnor förekom på boplatsen 
G araselet vid Byske älv, där det finns C14-date- 
ringar till ca 7000 f.Kr. Det kan dock ifrågasättas om 
handtagskärnorna skall kopplas ihop med denna fas 
på boplatsen, eller med en senare fas, som dateras till 
ca 5000 f.Kr. Utom  vid G arase le t förekom m er 
handtagskärnor också på flera äldre boplatser i 
V ilhelm inatrakten, vid Vojmsjön och Varris.

Denna bild överensstäm mer med en analys som 
jag  utfört av de allra äldsta boplatserna från N orr
land. De äldsta boplatserna med dateringar från

6500 till 7200 f.Kr. saknar handtagskärnor, en tek 
nologi som av allt a tt  döma dyker upp omkring 6000 
f.Kr. H andtagskärnetekniken fortsätter sedan fram 
till ca 4500 f.Kr. med en tyngdpunkt på femte årtusen
det f.Kr. Sett u r  detta  perspektiv ä r det sålunda 
troligt a tt  m ikrospåntekniken i N orrland föregås av 
en tidigare fas.

De råm aterial som använts till stenredskapen 
varierar något genom tiden. Den allra tidigaste fasen 
verkar vara kännetecknad av exotiska m aterial, bl.a. 
flinta. Även borrar och grå färg på stenm aterialet ä r 
k arak täristisk t för denna tid. Under mikrospånfasen 
dom inerar kvartsit, hälleflinta och porfyr, även om 
kvarts börjar förekomma. Den sista m esolitiska fa
sen, under fjärde årtusendet f.Kr. domineras av 
kvartsteknologin, som sedan under de följande 2.000 
åren blir helt dominerande i området.

Mikrospån.
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Rastklippan i Tärnasjön 
- norska renjägare på tillfälligt besök
Kjel Knutsson

A ndhäm tn ingen  var tu n g  h os de fyra m än som  m ed gungan de steg  forcerade den  sista  
m otlu ten  upp m ot p asset m ellan  de höga  fjälltopparna. D e hade gått fort sedan  tid iga  
m orgonen utan  uppehåll. D et var andra dagen  på deras färd från  det stora  havet i väster. De 
hade följt den  gam les vägb esk rivn in g  och  ivrig t sökt landm ärken för att kom m a till ”k lippan  
där ren en  fin n s”.

Väl uppe i p asset stan n ad e de upp och  n ickade förnöjt m ot varandra. Långt där nere syn tes  
ett stort va tten  m ed m ånga holm ar. En av dem  var kal och slä t som  en  sälrygg, p recis  som  den  
gam le sagt. Där, v iss te  de, fanns restern a  efter  en  tid igare  b osättn ing , som  nyttjats av  äldre  
jägare  inom  gruppen. Från k lip pan  sku lle  de h a  bra u tsik t över fjä llslu ttn ingarna  där  
renarna trän gd es på  de, ännu  sen t på som m aren, kvarvarande snöfläckarna.

__

Tärnasjön och den sälformade Rastklippan med passet mot väster genom Syterskalet i bakgrunden. 
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Rastklippan ligger där än idag, kanske 9.000 å r efter 
de första besöken där. Kojan där de första besökarna 
bodde finns naturligtvis inte kvar, men fan tastisk t 
nog det ”golv” av sjösand som jägarna  byggt på 
klippan. Deras stenredskap och rester efter tillverk
ningen h a r m otstått tidens tand  och låg där ännu 
sommaren 1969 efter K ristus precis som när m ännen 
lämnade klippan. Ju s t så påträffade faktiskt en grupp

På Rastklippan hittades bl.a. ett antal snedeggade pilspetsar vid  
undersökningen 1969. De förvaras i Skellefteå museum.

arkeologer från Skellefteå m useum det hä r sällsynt 
välbevarade m aterialet den sommaren. De besökte 
klippan under en söndagstur på Tärnasjön i sam 
band med utgrävningarna vid Forsavan under do
cent H ans Christianssons ledning. De snedeggade 
pilspetsar och redskapsavfall som då tillvaratogs, 
arkiverades i museets magasin och skulle inte komma 
a tt  bearbetas förrän flera år senare.

En ny u n dersökn ing
Tjugofyra å r  senare, 1993, glider en roddbåt med tre  
personer ombord sakta in mot klippan. Tärnasjön

ligger spegelblänk och Sytertopparna s tå r höga och 
k lara  mot den blå himlen. Det är en arkeologisk 
expedition från Skellefteå m useum  och Uppsala uni
versitet som andäktigt närm ar sig klippan. De har 
studerat fyndm aterialet från 1969 och bestäm t sig 
för a tt  undersöka platsen noggrannare. Vad kan 
finnas kvar av bosättningen? Finns det härdar med 
kol för datering? Kommer fyndm aterialet a tt  kunna 
bekräfta vad som redan ä r en m isstanke? Nämligen 
a tt  Rastklippan utgör en av de tidigaste bosättning
arna i N orrland och a tt  den representerar något nytt 
i Norrlands kulturhistoria.

U tgrävningen av klippan under sista veckan i juli 
1993 kom a tt  överträffa arkeologernas vildaste dröm
mar. Kvar på klippan låg ”golvet” av den hydda som 
jägarna  hade byggt, kanske för 8.500 å r sedan. På 
golvet fanns stenredskap och en härd. I härden låg 
små b ita r av kol efter jägarnas eld. Allt låg under ett 
tjockt, skyddande sandlager. Uppenbarligen hade 
jägarna, när de läm nade hyddan, städat genom a tt 
fylla på ny fräsch golvtäckning.

Vad kan de ha gjort där på klippan, m ännen som 
bör ha kommit från Västerhavet? Sanningen ä r a tt  vi 
inte vet. Under grävningarna påträffades visserligen 
e tt m indre antal brända ben i hyddans golvlager. 
Men om de b itarna ä r  stora nog för a tt  ta la  om vilka 
bytesdjur som jägarna  föredrog är för tidigt a tt  säga. 
A tt de var ute efter ren  ä r helt enkelt e tt antagande 
baserat på a tt  den är det rim ligaste bytesdjuret i den 
h ä r miljön.

Jägare från väst
H ur kan man då veta a tt jägarna  kom från väster och 
för 8.500 år sedan? Inga C14-prover är ännu analyse
rade. Jo, på norska kusten h a r arkeologer grävt u t e tt 
flertal boplatser med exakt samm a typ av pilspetsar 
som dem som påträffades på Rastklippan. D är date
ras alla dessa fyndplatser till tiden 8500 före nutid 
eller äldre. Sedan h a r geologerna visat a tt  in lands
isen inte slutgiltigt läm nade svenska fjällkedjan för
rän  för ca 9.000 år sedan. Någonstans m ellan 9000 
och 8500 före nutid  bör alltså Rastklippan ha varit
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Kulturlagret på Rastklippan hade bildats genom att jägarna fy llt sjösand i klippans ojämnheter. Därmed fick de ett bra golv i hyddan.

besökt. Det ä r  sådana argum ent arkeologerna an 
vänder n ä r de ger Rastklippan en så hög ålder.

Men det finns andra teorier. Norska arkeologer 
tror sig nu ha funnit rester efter jägargrupper som 
levt kvar i norska inlandet med en behållen likartad  
teknologi som de tidigare bosatta vid kusten. D.v.s. 
de u tm ärker sig genom sina typiska pilspetsar. Fynd 
av boplatser med sådana spetsar h a r gjorts t.ex. på 
H ardangerv idda, på F innm arks vidda och n ä ra  
Tromsö. S ista ordet ä r således inte sagt om Rast- 
klippans ålder. Om de norska idéerna stäm m er, kan 
jägare med dessa pilspetsar ha levt kvar i ijällen e tt

par tusen å r senare. Vi vän tar med spänning pa C14- 
dateringarna från kolet funnet i Rastklippanhyddans 
härd.

M er att läsa:
Knutsson, K, 1993, Garaselet-Lappviken-Rast- 
klippan. Introduktion till en diskussion av Norr
lands Äldre Bebyggelse. Tor 25. Uppsala. 
Västerbottens norra fornminnesförening. M ed
delande XXXI.
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Skidan från
O

Kenneth Aström

D en s.k. K alvträsksk idan är N orrlands  
kanske m ärkligaste arkeologiska förem ål. 
D en var i bruk för ca  5.200 år sedan  och  
har b evarats genom  att ligga  nerbäddad i 
en myr.

Skidan hittades 1924 drygt två kilom eter utanför 
byn K alvträsk av Josef Burlin, Hugo Cederlund och 
Tyko Lundm ark vid arbete med frostdikning av det 
myrområde som sträcker sig m ellan byarna Fäbo- 
tjälen och Nybrännet.

Fyndet, två skidor och en skovelstav, hittades på 
150 cm djup. Båda skidorna och staven var till synes 
hela, men vid upptagningen u r m yren och under 
transporten  från fyndplatsen föll ena skidan i bitar. 
Innan dess hade m an genom uppm ätning kunnat 
konstatera a tt  båda skidorna var av exakt samm a 
m ått. De var 204 cm långa och 15,5 cm breda. Sko- 
velstaven var 156 cm lång. Idag å te rs tå r av den 
sönderfallna skidan endast fragment, e tt m ittparti

och den främ re högra delen. Den andra skidan är i 
stort komplett med ett m indre bortfall i spetsen och 
längs vänstra kanten bakom fotstället. Bearbetnings- 
spår saknas helt på skidorna m edan det på skovelsta- 
ven finns tydliga spår av stenverktyg.

K alvträskskidan är det enda fyndet i Norden med 
den bindningstyp som kännetecknas av två par ver
tikala  hål, genom vilka bindningsrem m en dragits. 
Någon säker slu tsats kan m an inte dra av detta 
enstaka fynd. Men det faktum  a tt  e tt par skidor med 
denna speciella bindning h a r h itta ts  i Västerbotten, 
kan kanske tas  som e tt bevis för de livliga ku ltu r
kontakter som ägt rum  i östlig rik tn ing inom det 
väldiga område som norra Eurasien utgör, där e tt 
stort antal nom adiserande grupper levat under likar
tade förhållanden. Samma bindning som på Kalv
träskskidan återfinns nämligen i stora delar av Sibi
rien långt in i vår tid.

O m ständigheterna kring detta  skidfynd är i stort 
sett desamma som för alla övriga i Norden. Inga 
skidor har påträffats vid arkeologiska utgrävningar 
och de kan därför inte kopplas till andra fynd eller
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kulturläm ningar. De ha r i nästan  sam tliga fall beva
ra ts  till eftervärlden genom a tt de ham nat i en tjärn, 
sjö, myr eller mosse där det norm alt lättförgängliga 
träe t bäddats in. Kemiska processer och en nästan  
obefintlig lufttillförsel ha r sett till a tt  föremålet kun
n a t bevaras under flera tusen år.

D atering
Något försök till datering gjordes aldrig i samband 
med upptäckten. Först 1930 utfördes en besiktning 
och analystagning på plats. Då hade torven på själva 
fyndplatsen flutit bort kring det dike där skidorna 
hittades. Det omkringliggande partiet av myren hade 
dessutom p.g.a. u rvattn ing i viss u tsträckning sjun
kit samman. En borrprofil togs därför ca 5 m från 
fyndplatsen i ett, i förhållande till fast m ark och djup, 
likarta t läge. För a tt  med större säkerhet kunna 
fastställa åldern gjordes e tt pollendiagram från fynd
platsen sam t från de torvrester som vidhäftade de 
funna föremålen. De båda analyserna visade en så 
god sam stäm m ighet, a tt  tidpunkten nä r skidan ham 
nade i m yren kunde bestäm m as till tiden omkring 
2000 f. 0.

Pollenanalyser har i m ånga fall visat sig otill- 
förlitliga och nya säkrare dateringsm etoder h a r u t
vecklats. En av dessa är C 14-analys. Fram  till idag 
h a r e tt 90-tal av Nordens drygt 200 skidfynd daterats 
med denna metod. De utförda dateringarna ha r gett 
en del mycket in tressan ta  resultat. Till dessa hör 
dateringen av K alvträskskidan (prov ST 8411, 3200 
f. 0 kalibrerat värde), vilken ger en ålder på 5200 år. 
Skidan med stav är därm ed cirka 500 år äldre än den 
äldsta pyram iden i Egypten.

I den tidiga skidforskningen saknas en koppling 
mellan skidans form, den terräng  och de snöför
hållanden den användes i jäm te e tt studium  av hur 
skidäm net är u ttaget u r stocken, d.v.s. hu r vedens 
årsringar ligger i förhållande till glidytan (parallellt 
eller i rä t vinkel), vilket bl.a. påverkat nötningen. 
Därför genomfördes 1992 i sam arbete med Ehrling 
Degermark och Skogshögskolan i Umeå en mikro- 
snittundersökning på flera av våra äldsta fynd.

Tjurved som  skidäm ne
Undersökningen visade a tt  K alvträskskidan är till
verkad av tjurved (reaktionsved) från tall. Skid- 
m akare har under generationer be trak ta t detta  som 
ett b ra m aterial för skidor då det ställts höga krav på 
hållfasthet, styrka och glid.

Tjurved bildas n ä r trädets tillväxt på något sä tt 
rubbas av ensidigt verkande vind, sluttande terräng, 
underm inering av rotsystem et eller stam skada. Detta 
ger en förändring av stam mens tjocklekstillväxt från 
cirkelform till oval excentrisk form. Fenomenet upp
stå r n ä r harts och fenoler tillförs som impregnering 
i de kanaler i träde t som behöver förstärkas för a tt 
inte angripas av röta. Skidäm net blir genom detta  i 
stort tjä ra t och färdigvallat om m an värm er det över 
öppen eld.

I den hantverksm ässiga ski dtillverkning som vi 
känner sedan slu tet av 1700-talet har m an vanligen 
ny ttjat tjurveden genom a tt  lägga skidans undersida 
in mot m ärgen eller tvärtom. Ämnet ha r alltså tagits 
med liggande årsringar. D etta gav en ojämn nötning 
med en svagt konkav eller konvex undersida bero
ende på hur m an vänt ämnet.

Kalvträskskidan är tillverkad Vanligast har varit att ta tjur
av s.k. kantved (stående års- vedsämnet av s.k. flaskved (lig-
ringar). gande årsringar). Undersidan

har då vänts såväl ut mot bar
ken som in mot märgen.

H är skiljer sig Kalvträskfyndet inte bara  från den 
traditionella tillverkningen under 1800- och 1900- 
talen utan  också från de övriga sju fynden som ingick
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i undersökningen. Ämnet har nämligen tagits u t med 
stående årsringar vilket ä r högst ovanligt n ä r det 
gäller tjurved.

Skidans k on struk tion
Skidan är i sin helhet mycket tunn, med plan under
sida. Översidan ä r förstärkt med en smal, svagt 
m arkerad rygg som styvar upp och håller sam m an 
den i övrigt tunna konstruktionen. Den tv ärt av
skurna bakänden h a r förstärkts med en förtjockning 
för a tt  förhindra sprickbildning. Förstärkningen gör 
a tt  m an med stor säkerhet kan avfärda alla diskus
sioner om a tt  skidan kan ha varit spetsig i båda 
ändar. Den plana och välslipade undersidan visar a tt 
skidan saknat skinnklädsel. K nappast skulle tillver
karen bearbeta undersidan så grundligt innan e tt 
skinn spändes på.

H ur h a r m an då kunnat uppnå stabilitet i åkning
en nä r både skinn och styrrand saknas? Ämnen som 
tas u t med stående årsringar bildar vid nötning mot 
snö längsgående m ikrospår n ä r den m juka veden 
slipas bort, vilket väl räcker för a tt  styra skidan i lös 
och m edelhård snö.

Valet av ämne och konstruktion visar a tt  tillver
karen haft mycket goda kunskaper om trä. M ånga 
senare skidkonstruktioner ä r  inte alls lika funktionellt 
gjorda. Sam tidigt pekar den omsorgsfulla lagningen 
av sprickor fram- och baktill med kram por av råhud 
på a tt  skidan och den skovelformade staven varit e tt 
värdefullt och viktigt redskap som väl fyllt sin 
uppgift vid ja k t och transport.

Kalvträskskidan visas i Skidmuseet, Västerbottens 
museum, Umeå.

Mer att läsa:
Västerbotten 1984 (förhistoriska och medeltida 
skidor, hantverksm ässig skidtillverkning). De längsgående sprickbildningarna i skidans båda 

lagats med råhud.
ändar har
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Korgen vid
Åsa Lundberg-Spång

I N orrland lig g er  de förh istorisk a  b o
p latsern a  oftast på san d ig  torr m ark där  
b evarandeförhållandena är d åliga  och  en 
bart sten red sk ap en  fin n s kvar. Vi kan  
bara g issa  oss t ill hur d et övriga redskaps- 
b estån d et har se tt  ut. D ärför är d et 5.000- 
åriga fynd vi gjorde på en  bop lats v id  
Sandsjön i Sorsele kom m un så spänn an
de, trots a tt bara sm å fragm ent b liv it kvar.

Av alla de redskap som våra förfäder under sten
åldern brukade till vardags och fest, h itta r  vi bara  en 
bråkdel. De föremål som tillverkats av förgängligt 
m aterial som trä , näver, horn eller ben läm nar inte 
några spår efter sig. Ibland, under speciella förhål
landen, kan dock även dessa bevaras.

F rån  områden där perm afrost råder med ständig 
tjäle i m arken, finns in tressan ta  fynd av gravlagda 
tatuerade individer. Enastående är också den nyli
gen påträffade m an som för 5000 år sedan frös fast i 
A lpernas is. Utom m annen själv och delar av klä
derna var hela hans u trustn ing  bevarad med koger 
av skinn för pilarna och e tt skydd av flä tat gräs för 
flintkniven. Lika gammal som ism annen ä r Kalv- 
träskskidan och korgen från boplatsen vid Sandsjön.

Sommaren 1988 anordnade Västerbottens m u
seum en kurs i arkeologisk utgrävning i Sorsele. Vi 
undersökte då en stenåldershydda med e tt runt, 
nedsänkt golv, e tt s.k. grophus från  tiden 4500-2500 
före Kristus.

I hyddans ena väggsida framkom en kolsträng 
som, tack vare kursdeltagaren Gustav Lundblads 
uppm ärksam het och noggrannhet, försiktigt gräv
des fram u tan  a tt  förstöra ytan. N är vi tittade n ä r
m are på kolet såg vi a tt  det innehöll en mängd

mycket små förkolnade stickor. H är var något som 
tidigare inte uppm ärksam m ats på boplatser.

Kolet var uppenbarligen en del av en större behål
lare, ca 80 cm i diam eter och 40 cm hög. I m arken 
syntes nämligen i förlängningen av kolstråket både i 
plan och djup, en skålformad ljusare färgning i san
den. Såg vi här skuggan av en korg? Någon typ av 
behållare var det med all säkerhet eftersom det inuti 
den ljusa skålformen låg 5 nätsänken; decimeter
stora flata stenar med inhuggna hack i sidorna för a tt 
knytas fast i nätet.

Den största ytan  med kolbitar var 30 cm lång vid 
mynningen och 20 cm ner i m arken och denna del 
gipsades in för a tt  göra en noggrannare undersök
ning av alla detaljer. I kolpreparatet fanns rö tter av 
unga träd  som ännu inte identifierats, tallspån och 
björknäver. De tunna  rö tterna var alla raka  förutom 
enstaka svagt böjda och de flesta låg i horisontellt 
läge. Både rö tter och de centim eterbreda tallspånen 
låg dock i alla riktningar. Två tallspån, de mest 
in tak ta , var 3 cm långa och 9 mm breda och låg intill 
varandra i vertikalt läge. Både under och över spå-

Korgfragmenten, se förstoring 
sid 121. Ritning: Asa Lund- 
berg-Spång.

Korgfragmenten låg i hyd
dans ena vägg. Teckning: 
Asa Lundberg-Spång.
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Sänkstenar från boplatsen vid Sandsjön. Fem  
av dem låg i korgen.

nen löpte ro ttrådar vilket tyder på någon typ av 
flätning. Tre mycket tunna näverbitar sa tt vertikalt 
mot m ynningen på ”korgens” utsida. En av b itarna 
var mycket väl bevarad och denna var dubbelvikt 
med smala ro ttrådar mellan skikten. Horisontellt vid 
m ynningen fanns en 2 cm bred rundad träb it som kan 
vara rester av en stadgande kant.

Korgar kan tillverkas på m ånga olika sä tt och av 
skilda m aterial. Gran h a r varit vanlig i norrländskt 
korghantverk, men granen växte inte hä r för 5000 år 
sedan och andra m aterial har därför u tnyttjats. Både 
tallspånen och de smala rö tterna förefaller vara för 
tunna och små för en korg av denna storlek men vi 
kan inte veta hu r dessa m änniskor bedömde stort och 
sm ått.

I hyddor av denna typ ä r de vanligaste benfynden 
från älg och bäver. Fiskben bevaras ganska dåligt 
och kan vara underrepresenterade, men det finns 
mycket som tyder på a tt korgen och nä te t hör ihop 
med bäverfångsten. Det ä r även kän t i historiska 
källor a tt  m an fångade bäver med nät.

A tt fyndet bevarats beror på a tt  det b runnit och 
a tt ju st denna del inte helt brann ner till aska. 
Hyddorna med nedsänkt golv var vinterbostäder och 
kanske var ägarna nere vid som m arvistet när hyd
dan brann. Man h ar inte häm ta t igen sina nätsänken 
och inte heller den hela skifferkniv som hittades intill 
korgen. Kanske ligger en m er tragisk historia bakom 
a tt föremålen blivit kvar i hyddan?

Nätsänkena förvaras i Västerbottens museum.

Läs mer om stenåldershyddorna som h itta ts  i 
Västerbotten och Jäm tland  i Studier i Norr
ländsk Forntid II. Acta Bothniensia Occidenta- 
lis (Spång, Lundberg, Rydström) 1986.

Träbestäm ning av kolbitarna har utförts av 
Roger Engelmark, arkeologiska institutionen, 
Umeå universitet.
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Flintyxorna 
vid Rickle
Anders Huggert

Två flintyxor som påträffades vid boplatsen i Strandholm.

V ästerbotten  har varit bebott under när
m are 9000 år. I R ick leån s avrinn ings-  
om råde är de h ittills  ä ldsta  undersökta  
b o p la tse r n a  m ella n  6000 och  6500 år  
gam la. De är belägna vid  B ygdeträsket. 
M änniskan använde då kvarts, i någon  
m ån även  kvartsit, som  råm aterial vid  
t ills lagn in g  av redskap. En annan  bergart 
som  användes var skiffern , som  slipades  
till o lika  redskap.

För ungefär 4.500 år sedan  pågick  n å 
got rätt m ärkligt i om rådet. En sydskan- 
d in a v is k  b e fo lk n in g s g r u p p  t i l lh ö r ig  
str id syxek u ltu ren  hade anlänt.

Eftersom de stenföremål dessa m änniskor använde i 
allm änhet var tillverkade av skånsk-dansk flinta, 
går det bra a tt  särskilja sydskandinavernas boplat
ser från den norrländska fångstkulturens. Även den 
för dessa sydskandinaver kännetecknande stridsyxan 
har påträffats.

Föremål som har samband med stridsyxekulturen 
förekommer glest spridda i stora delar av övre Norr
land. På några boplatser i det dåvarande västerbott
niska kustlandet ha r fram kom m it im ponerande 
depåer av flintforemål -  främ st yxor. Det totala 
an talet kända boplatser ä r ännu litet. Vad som nu 
kan redovisas beträffande förekomsten i Rickleåns 
avrinningsom råde är redan i det perspektivet an 
m ärkningsvärt.

Stridsyxor -  den främre från Strandholm  vid Bygdeträsket, den 
bortre från grannskapet av sjön Tjärnen (58 m.ö.h.) i Tjärn vid  
Bureälven, Burträsk socken.

'V.; i,;  V ■,
• S j j  ■ '/ >v

v  ' M , ' '
k  t  A v , - 1:  f  •'-kv'"'
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Bygdeträsket

IJ lY G D S rlly jilM
Ver*

20  km
R O B E R T S F O R S m
 d ) J [PA

Fyra platser i Rickleåns avrinningsområde där stridsyxekulturens människor efterlämnat flintföremål: Hässjerået (1) och Äselet (4) i 
Bygdeå socken sam t Strandholm  (2) och Kallbäcken (3) i Burträsk socken. Ritning: Phyllis Anderson, Stockholm,

H ässjerået
För 4.500 år sedan stod havet ungefär 50 m högre än 
idag. Slättom rådet kring Robertsfors tä to rt utgjorde 
då botten i den havsvik där Rickleån mynnade. I en 
sandslänt strax  ovanför stranden i en av mynnings- 
vikens bukter fann stridsyxekulturens m änniskor 
anledning a tt  slå sig ner.

P latsen ligger num era i skogsmark och ovanför en 
igenvuxen slåtter- och betesm ark, benäm nd H ässje
rået. Det h a r anlagts en tim m erbasväg tvärs över 
boplatsslänten. I den fina sanden i vägens dikes- 
skärningar påträffas enstaka skörbrända stenar och 
h å rt brända benfragm ent från säl -  i e tt par fall 
möjliga a tt närm are artbestäm m a som vikaresäl. 
D är ha r också framkommit en oslipad flintyxa och ett 
flintstycke, bearbetat på sådant sä tt a tt  det var 
äm nat a tt  bli en yxa.

Flintyxan ä r knappast av någon betydelse då det 
gäller a tt  förklara ändam ålet med bosättningen. Det

rör sig om en arbetsyxa för diverse grövre och finare 
bearbetning av trä . Genom fynd i stridsyxekulturens 
gravar på sydskandinaviskt område är det dessutom 
bekant a tt  arbetsyxorna använts av såväl m än som 
kvinnor. Förekomsten av ben av vikaresäl ger anled
ning till en reflexion utifrån  vikarens vanor: E fter
som vikaresälen i sin jak t efter vandringsfisk på 
hösten söker sig in mot land och älvm ynningar, bör 
stenåldersm änniskan på vissa platser då ha haft 
goda möjligheter a tt fånga den med nät. Sam tidigt 
tog m an sannolikt också för sig av lektidens fisk
koncentrationer.

Strandholm
I s itt gradvisa utforskande av Rickleån nådde syd- 
skandinaverna in till det vidsträckta Bygdeträsket 
och vattendrag som m ynnar i detta. Vid Kurvbäckens 
utlopp etablerades en boplats -  Strandholm, som
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därm ed var strategiskt belägen både i förhållande till 
träsket och det av bäcken genomflutna dalstråket.

Vid en arkeologisk undersökning 1967-70 kunde 
konstateras a tt  boplatsläm ningarna hade en rä tt 
begränsad utsträckning i m arken. En sönderslagen 
stridsyxa påträffades. Fynden i övrigt domineras av 
arbetsyxor, pilspetsar och knivar av flinta. U nder
sökningsresultatet kan knappast tolkas på annat 
sä tt än a tt en grupp människor uppehållit sig h ä r en 
viss tid på åre t för a tt  tillgodogöra sig bestäm da 
resurser som lämpligen kunde utvinnas i grannska
pet ju s t då.

N ästan sam tliga pilspetsar har en tvär och bred 
egg. Syftet med sådana tväreggade pilspetsar är a tt 
tillfoga bytesdjuret en så pass allvarlig skada a tt  det 
antingen faller direkt eller snart dukar under till 
följd av kraftig  blodförlust. Sedan bytet fällts skulle 
det tas ur, flås och styckas. Jägaren  m åste med andra 
ord vara u tru stad  med en bra kniv -  av det slag som 
i flera exemplar ingår i fyndm aterialet från boplats
undersökningen.

Med detta  synsätt ha r förutsättn ingarna för viss 
jak t och fångst varit avgörande vid valet av Strand- 
holm som säsongsboplats. Det finns tyvärr inget 
benm aterial som kan förklara vilken eller vilka d jur
arte r som varit aktuella. Det ligger nära  till hands a tt 
föreslå både älg och bäver.

Älgen betar under sommaren i frodvuxna våt
m arker, vid sjöstränder och längs vattendrag. I sam 
band med lövfällningen på hösten övergår den till a tt 
beta bärris i barrskog i m er höglänt terräng. V intern 
kan innebära utvandring till helt andra betesom
råden.

Det vore anm ärkningsvärt om det under den ak
tuella  tiden inte funnits en väl tilltagen bäver- 
population i Kurvbäcken-området. Den nattak tiva 
och mycket vaksam m a bävern b idrar genom sin 
vattenreg lerande verksam het till våtm arksbild- 
ningen. F öru tsättn ingarna för bäverskytte är bäst 
under m ånljusa nätter. I N orrland erbjuder de ljusa 
som m arnätterna speciella förutsättningar. Skytten 
ha r störst u tsik t a tt  lyckas då villebrådet befinner sig 
en bit från vattnet. En alternativ  och effektiv metod 
vore a tt fånga bävern med nät under senhösten.

För stenåldersm änniskan var bävern e tt efter
tra k ta t bytesdjur, kanske främ st på grund av dess 
kraftiga gnagartänder -  naturens eget stäm järn. 
M änniskan saknade förutsättn ingar a tt  själv till
verka e tt helt jäm förbart verktyg. Bland föremål i 
stridsyxekulturens gravar på sydskandinaviskt om
råde ingår faktiskt sådana verktyg bestående av 
bäverns underkäkshalva med isittande fram tand. 
Gotländska gravfynd visar a tt  bävertänder transpor
tera ts  från fastlandet u t till ön. Det s tå r  k lart a tt 
transport av bäverkäkar eller enbart tänder på sitt 
sä tt kunde vara lika angeläget som transport av 
flintföremål.

K allbäcken
En annan  boplats låg vid Kallbäcken, några kilome
ter nedströms Rickleåns utlopp u r Bygdeträsket. 
H är upptäcktes flintföremål redan i början av 1900- 
talet, då bäckfåran rätades och förvandlades till 
dräneringsdike för odlings- och betesmark. Den äldsta 
beskrivningen av fyndsam m anhanget lå te r förstå 
a tt  det rör sig om en boplats med sam m a begränsade 
ytutbredning som den i Strandholm. De tillvara
tagna fynden karak täriseras av arbetsyxor, -mejslar 
och skrapor av flinta. En betydande del utgörs av 
råäm nen för tillverkning av ytterligare flintverktyg.

Skillnaden i jäm förelse med m ateria le t från  
Strandholm  är tydlig. D etta bör innebära a tt  de båda 
platserna haft åtm instone delvis olika funktion. Då 
bytesdjurens avflådda hudar skulle beredas skedde 
det bl. a. genom bearbetning med skrapor.

o

A selet
Ytterligare trekvarts mil nedströms ån ligger ännu 
en plats där stridsyxekulturens m änniskor efter
läm nat flintyxor. Den inregistrerades för drygt tio år 
sedan och ä r belägen i Åselet, på y ttersta  kanten  av 
en odlad m jälaplatå. R ätt djupt nedanför p latån  är 
våtm ark i anslutning till Rickleån, som h är har e tt 
lugnare lopp nedströms en forssträcka och e tt smalt, 
m arkan t fall -  Äselestupet.

Fyndm aterialet utgörs av fem hela yxor sam t tre 
brottstycken av ytterligare tre. De ha r tillvaratagits
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Personerna i bildens högra del står på den p lats i Aselet där flintyxor påträffats. Bortom den odlade platån är en skogbeväxt sluttning ner 
mot våtmark i anslutning till Rickleån. Vy mot VSV.

vid något olika tillfällen i sam band med odlingsar
betet på platån. Fyndplatsen tycks ha en rä t t  begrän
sad utsträckning. Återkommande besiktningar har 
inte le tt till några ytterligare upptäckter.

Rickleån h a r i det aktuella om rådet skurit sig så 
pass djupt ned i terrängen a tt den flyter fram i något 
som påm inner om en canyon. P latsen där flintyxorna 
påträffats är belägen på den o vanförliggande, vid
sträckta sedim entplatån, som ä r förhållandevis lätt- 
framkomlig. Läget vid platåns kan t ger dessutom 
närhet till ån i kombination med viss utblick över 
terrängen. På m indre än 500 m eters avstånd finns 
Äselestupet, en kritisk passage för laxen då den 
under sommaren och början av hösten steg upp i ån.
Kanske förstod stridsyxekulturens sydskandinaver
a tt  dra nytta  av detta. Hela fyndm aterialet från Åselet -  sam ma num rering som i tabellen

på sid 18.
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Analys av flintyxorna från Aselet
Fyndm aterialet ha r inte tidigare publicerats. Till- 
läm pas en av professor M ats P M almer (1962) 
u tarbetad  metodik och m ätteknik, kan föremålen 
beskrivas enligt tabellen nedan.

S lutsatsen om det i Aselet framkomna fynd
m aterialets kulturtillhörighet u tgår således från 
den i tabellen redovisade föremålsstudien. Yxan 
nr 1 tillhör en av M almer definierad varian t 1 
inom huvudtypen tjockbladiga yxor. Denna vari
an t förekommer under stridsyxekulturens hela 
existenstid. Yxan nr 2 tillhör M almers varian t 2 -  
karak täriserad  som något av e tt praktförem ål i 
m annens gravutstyrsel. Geografiskt sett ä r  gra
var med sådana yxor koncentrerade till den svensk
norska stridsyxekulturens sydligaste områden: 
Skåne, Blekinge och Bornholm. V arianten är sä
kert belagd från den 3:e, 4:e och 5:e av de sex 
tidsperioder ku lturen  indelats i. Det system atiska 
förem ålsstudiet öppnar in tressan ta  perspektiv. I 
sam m anhanget kan  exem pelvis näm nas a tt  
stridsyxan från Strandholm  som typ hör hem m a i 
förra delen av kulturens existenstid.

F ö rem å l V ik t gr L ä n g d  cm S tö r sta
b r e d d

1/3 tv ä r sn itt  
b r e d d  tjo ck lek

S m a ls id es-
v in k e l

T yp, eg g fo rm , s lip n in g

Yxa 1 322 14.0 5.3 3.7 3.3 12° tjockbladig, håleggad, bred- o. sm alsidor

Yxa 2 602 21.5 5.8 4.5 3.0 8°
helslipade
tjockbladig, håleggad, bred- o. sm alsidor

Yxa 3 418 17.8 5.5 3.5 3.2 13°
helslipade, b ru k ssk ad ad  egg
tjockbladig, håleggad, u n d e rsid an  helslipad ,

Yxa 4 436 18.1 5.1 4.2 3.2 10°
övriga oslipade
tjockbladig, (håleggad), oslipad

Yxa 5 406 18.6 4.7 3.6 2.9 8° tjockbladig, (håleggad), oslipad

Yxa 6 
Yxa 7 
Yxa 8

68
50

238

bro tts tycke
bro tts tycke
bro tts tycke  m ed n ack p a rti

tjockbladig, oslipad 
tjockbladig, oslipad
tjockbladig, hå leggad, bred- o. sm alsidor 
slipade

Praktyxan nr 2 sedd frän tre sidor. Observera de kraftiga  
bruksskadorna i eggpartiet.

Som fram går av tabellen är yxorna antingen 
oslipade (4,5,6,7), slipade till del (3) eller hel- 
slipade (1,2). M aterialet skulle kunna tolkas som 
en del av en u trustn ing  under användning. De 
hittills tillvaratagna föremålen och dokum enta
tionen om själva fyndplatsen medger knappast en 
närm are bedömning av platsens ka rak tär och syf
te t med forntidsm änniskornas vistelse där.
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Ja , m an kan verkligen fråga sig vad dessa syd- 
skandinaver fann in tressan t i detta  för dem nordliga 
random råde vid världens ände. Varför kom de över 
huvud taget dit och gjorde in trång  i områden som 
sedan gam m alt nyttjades av den norrländska fångst
kulturens företrädare? En förklaring vore a tt  det 
främ st handlar om en målmedveten kolonisering, 
inrik tad  på bosättarnas överlevnad lokalt. En annan 
möjlighet ä r  a tt  det istället i första hand gällde a tt 
u tn y ttja  resu rser i no rr för a t t  tillgodose syd- 
skandinavernas behov av varor som bävertänder, 
sä ltran  och pälsverk -  med andra ord en form av 
exploatering.

Till skillnad från den norrländska fångstkulturens 
företrädare h a r stridsyxekulturens m änniskor kän t 
till boskapsskötsel och åkerbruk. Det finns emeller
tid  ingenting som säkert visar a tt  de p rak tiserat 
dessa näringar i Övre Norrland.

Sydskandinavernas bosättning vid Rickleån har 
förmodligen i grova drag varit struk tu rerad  på så 
sä tt a tt det funnits e tt basläger i anslutning till 
åmynningen, varifrån åtm instone insamling, fiske, 
fångst och jak t bedrivits. Vid utnyttjande av speci
ella resurser i områden på längre avstånd från  bas

lägret upprättades tillfälliga läger, som det vid 
Kurvbäcken i Strandholm.

Först när det s tå r k lart vad sydskandinaverna 
avsåg med sin verksam het i Övre Norrland går det 
a tt  bedöma i vilken utsträckning den blev fram 
gångsrik. De m ånga efterlämnade flintföremålen kan 
tyda på, men är inte i sig tillräckligt för a tt  m an skall 
ta la  om en katastrofal utgång.

För trak ten  omkring Rickleån ä r kontakterna 
med söderut belägna områden aktuella också efter 
stridsyxekulturens tid, vilket bl. a. fram går av en 
skafthålsyxa från en boplats vid åns strand, några 
kilom eter uppström s en dåvarande mynningsvik. 
Fynd från en boplats vid Bygdeträsket tyder på a tt 
om rådet då även s tå tt under östlig inverkan.

M er att läsa:
Malmer, M ats P., Stridsyxekulturen i Sverige 
och Norge. Lund 1975.
Huggert, Anders, Vikarefångst vid Rickleåns 
m ynningsvik fö r4500år sedan?-E tt bidrag till 
vår kunskap om stridsyxekultur i övre Norr
land. (Arkeologi i norr. 3. Umeå 1992).

Skydd av fornlämningar och fornfynd
Lagen (1988:950) om kulturm innen (KML) skyddar 
fornläm ningar och reglerar äganderätten  till fornfynd.

I andra kapitlet KML anges vad som ä r fast forn- 
lämning. Det är läm ningar från forna tider som är 
varaktig t övergivna, t.ex. gravar, resta  stenar, bostä
der, abetsplatser, ruiner, färdvägar, broar m.m. Skepps
vrak som förlist for m er än  100 år sedan är också 
lagskyddade. Fornläm ningar och e tt område ru n t om -  
fornläm ningsom rådet -  får inte förstöras. I särskilda 
fall kan em ellertid Länsstyrelsen ge tillstånd till in
grepp i fornläm ningar, t.ex. för e tt viktigt vägprojekt 
eller e tt arkeologiskt forskningsprojekt.

Fornfynd tillhör vårt gemensamma kulturarv. Forn
fynd är föremål som saknar ägare och ä r m inst 100 år

gamla eller hör sam m an med en fast fornlämning. Det 
är y tte rst sällsynt a tt  fornfynd påträffas utanför en fast 
fornlämning.

Den som h itta r  e tt fornfynd, exempelvis en pilspets 
på en älvstrand, ä r skyldig a tt anm äla detta till polis, 
länsstyrelse, länsm useum , eller Riksantikvarieäm be
tet. Fornfynd som h ittas i eller vid fornlämning tillfal
ler staten. Fornfynd som hittas under andra om stän
digheter och helt eller delvis består av guld, silver, 
koppar eller brons m åste erbjudas sta ten  för inlösning 
mot betalning. D etta gäller även om två eller flera 
föremål påträffas tillsam m ans oavsett m aterial. Y tter
lig a re  u p p ly sn in g a r läm n as  av L än ss ty re lsen s  
kulturm iljöenhet.

139



•  •

Alghuvudet  
från Bjurselet
Annika Sander
Redan för ca 35.000 år sedan började m änniskan, 
Homo sapiens, göra skulpturala avbildningar. Tidi
gast rörde det sig om små kvinnofigurer -  yppiga 
”venusstatyetter” i horn eller ben. Längre fram  i 
tiden gjorde kringströvande storviltjägare natu ra lis
tiska avbildningar av vildfaunan i Europa. I istida 
grottor på kontinenten finner m an veritabla konst
gallerier med m ålningar av bl.a. tju rar, m am m utar, 
vildhästar, lejon tecknade med stor skärpa och fi
ness. Dessa förhistoriska bilder är dock inte a tt 
betrak ta  som konst, de h a r haft en rituell funktion i 
e tt religiöst eller m agiskt samm anhang. Förm ågan 
a tt avbilda bytesdjur med sådan känsla och inlevelse 
-  aldrig överarbetade, u tan  med distinkt enkelhet -  
tyder på e tt mycket nä ra  förhållande m änniska-djur. 
H är i norr ha r älgen ända sedan ”den grå forntiden” 
varit e tt viktigt och e ftertrak ta t villebråd. Talrika 
avbildningar, som hällristn ingarna i Stornorrfors i 
Umeälven och skulpturer i sten, v ittnar om a tt  älgen 
intog en särställning bland bytesdjuren.

F rån  vår norrländska jägarstenålder har e tt stort 
antal knivar eller dolkar av skiffer påträffats. Skiffern 
som ä r lä tt a tt  bearbeta inbjöd m er eller m indre till 
ornering i likhet med ben, horn eller trä . M ånga 
knivar är också ornerade på olika sätt. Förutom 
inristade geometriska mönster finner m an ofta dolkar 
som avslutats med natu ralistisk t skulpterade djur
huvuden.

Avvikande från de vanligare dolkarna är det 
sm äckra och eleganta lilla djurhuvud som grävdes 
fram  på den 4000-åriga s tenå ldersbop la tsen  i 
Bjurselet. Denna endast 4 cm stora skulptur tycks 
avbilda en älgkalv och är e tt slags spatelliknande 
föremål, ungefär som en håleggad mejsel i m iniatyr. 
Kanske ha r det lilla föremålet utgjort en lyckobring- 
ande jak tam ulett, men den omsorgsfullt utformade 
avslutningen tyder på a tt  det också har haft en

praktisk  funktion. Kan det möjligen ha utgjort den 
tidens fästmansgåva? Kanske har den använts för 
a tt  gröpa u t m ärgen u r spjälkade älgben...? Fyndet 
påträffades strax invid en härd  på Bjurselet-boplat- 
sen vilket kan tyda på a tt  det ha r använts i samband 
med måltid.

A tt älgen intog en central ställning i ekonomin 
under förhistorisk tid kan nog sägas vara k larlagt -  
förutom de m er kultiska avbildningarna finns ota
liga fångstgropar som skvallrar om storleksordningen 
på den älgjakt som bedrevs. Och visst kan m an med 
fog påstå  a tt  en sorts kultisk älgjakt lever vidare 
ännu idag. Stadsbor byter under septem ber m ånad 
skepnad och blir älgjägare, vilket gör a tt stora delar 
av vårt samhälle helt enkelt håller stängt -  och det 
accepteras som något oundvikligt. Kultisk-magisk 
kan jak ten  också sägas vara ännu i våra dagar med 
trendriktig  utstyrsel, fantasifullt utformade älgtorn 
och älgjaktshippor.

Alghuvudet finns i Skellefteå museum.
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Flintyxdepåerna
i Bjurselet
Kjel Knutsson
Länge växte bara  skog på den torra  sandtäckta platå 
vid Bjurselet dit m änniskor från sydligaste Skandi
navien kom på besök för 4.000 år sedan. Den öppna 
havsstranden mot söder m åste ha verkat lockande 
för dem som kom paddlande i sina båtar. Så fint var 
läget a tt  de valde a tt  bosätta sig för en tid. Vi vet inte 
mycket om de här invandrarna m er än a tt  de kom 
med boskap och grödor till e tt land där tidigare 
jägarku ltu rer härskat, och a tt  de släpade med sig 
stora m ängder flinta från sina hem trakter. F lin tan  
gömde de på olika ställen på den nya boplatsen, 
ovetande om a tt  andra nybyggare långt senare skulle 
h itta  dem och förundras.

M änniskogruppen från söder läm nade snart Bjur
selet. Höga furor invaderade snart den plats där de 
bott och slöt tystnaden kring sönderfallande bostä
der och igenväxande stigar där det främ m ande syd
liga tungom ålet en gång ljudit.

Långt senare, å r 1786, bröt bonden Per Persson ny 
m ark på sitt nybygge i Bjurselet. Så möttes plötsligt 
de två nybyggarsläkterna. Per tittade förundrat på 
den släta, kilformade sten som kommit upp u r san
den. Den var annorlunda än alla andra stenar han 
plockat upp u r m arken. Föga anade Per vad de här 
fynden av flinta skulle komma a tt  betyda. Efter 
bonden Pers nybyggartid kom flintfynden a tt  höra 
till gården fram till en dag i början av 1800-talet. Då 
kom prästen  Ekdahl, ”K alvskinnsprästen”, på besök 
och såg allt m aterial. H an beskrev fynden och sände 
in en rapport till R iksantikvarien i Stockholm där 
den ännu förvaras. Ekdahl beskriver den första stora 
depån av flintyxor, sex flintyxor lagda i stjärnform  
med en skifferyxa lagd i stjärnans centrum.

Efter denna första beskrivning kan vi i arkiven se 
h u r e tt flertal rapporter om depåfynd från Bjurselet 
inläm nades under 1800- och 1900-talen. Totalt har 
13 större och mindre depåer påträffats i p latåns

sandjord. Fynden består huvudsakligen av oslipade, 
tjocknackiga flintyxor. M ånga rapporter visar a tt 
yxorna inte var nedlagda slumpvis, u tan  enligt be
stäm da regler som i den första stora depån.

Vid en brunnsgrävning 1832 söder om ladugården 
påträffades den största  depån. Där var e tt stort antal 
yxor tä t t  placerade med eggarna nedåt, ordnade till 
en vid cirkel.

U nder de följande årens arbete med gårdens m ark 
och byggnader framkom flera fynd av flintyxor. Len
n a rt Sundquist stötte på tre  yxor centralt på platån 
när han  plöjde m arken 1967. Flera generationer 
jordbrukare har på detta  sä tt m ött de långväga gäs
ternas kvarlåtenskap och erinrats om andra tider.

Ar 1962 påbörjades en arkeologisk undersökning 
av boplatsen vid Bjurselet ledd av docent Hans 
Christiansson, Uppsala.

U tgrävningarna blev småningom upptakten  till 
en rad vetenskapliga undersökningar främ st kon
centrerade till norra Västerbotten.

Flintyxorna på fotot finns hos Statens Historiska 
Museer, Stockholm.

M er att läsa:
Västerbotten 1963, 1969.
Christiansson, Hans, Introducing the Bjurselet 
Excavations. In The Bjurselet Settlement III, 1989.
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Pilspetsarna från
Lena Holm

U nder flera tu sen  års tid  har stenredskap  
tillverkats i Tärnafjällen. G enerationer  
av sten slagare  har vandrat uppför fjäll
s lu ttn ingarna  för att häm ta råm aterial 
till s in a  redskap. D etta  arbete pågick  ända  
från  ca 6000 f. Kr (m öjligen ännu  tid igare) 
fram  t ill  äldre järnålder, d .v.s. då m eta l
ler  b ö lja d e  användas. R esu lta tet av den  
här verksam heten  b lev  en  o fan tlig  m ängd  
redskap v ilka  har använts i a llehand a  
sysslor  av a lla  gen eration er  m änniskor i 
om rådet.

En redskapstyp som använts under alla perioder är 
pilspetsen. Pilspetsar av s.k. flathuggen typ tillver
kades under senneolitikum, bronsålder och tidig järn- 
ålder, d.v.s. under perioden från ca 1800 f. Kr. till 
århundradena närm ast före Kristi födelse. En flat- 
huggen spets tillverkades av stenm aterial. Den fär
digställdes genom a tt olika slags ham m are användes 
för a tt  slå bort mindre b itar från ömse eggsidor, ner 
till önskad form och storlek. Som råm aterial till 
spetsarna användes olika former av kvartsit.

I Tärnafjällen använde stenslagarna e tt m aterial 
av god kvalitet vilket h a r klassificerats som breccie 
kvarts och som råm aterial förekommer i stora m äng
der ovan trädgränsen. D etta var k än t för sten- och

Fjällmiljön i området där den första bearbetningen ägde rum. Råmaterialet hämtades i bloekiga sänkor, på slänter och i bäckfåror.
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bronsålderns m änniskor, vilka uppskattade m ate
ria let till bl. a. pilspetstillverkning.

Råm aterialet häm tades från bäckfåror och block
sänkor där en första kontroll av kvaliteten gjordes 
genom a tt  e tt större stycke slogs bort. N är stenslaga- 
ren  var nöjd påbörjade han eller hon tillverkningen 
av pilspetsen. Först slogs de y ttre  delarna av sten
stycket bort och kvar blev e tt förarbete. Det förekom
m er flera koncentrationer med mycket stora m äng
der restm aterial och förarbeten som skadats, vilket 
tyder på en om fattande tillverkning.

De förarbeten som inte gick sönder och var fria 
från andra skador transporterades ner till boplatserna 
som låg vid stränderna i fjällbjörkrcgioncn. H är 
fortsatte stenslagaren sitt arbete. Innan pilspetsarna 
var färdiga för användning slogs ytterligare e tt stort 
an tal b ita r bort från förarbetet. Det sista momentet 
innebar a tt  eggen formades genom a tt  sm å tunna 
b itar trycktes bort.

De färdiga pilspetsarna användes i sam band med 
renjakt i Tärnafjällen. De ansågs även så värdefulla 
a tt  de nedlades flera tillsam m ans i väntan  på a tt 
användas. En sådan depå med flera spetsar å te r
fanns på norra sidan av Overuman. Råm aterialet 
breccie kvarts förekommer i ljusa nyanser, mer eller 
mindre genomskinligt, med inslag av m örka eller 
gulfärgade m ineral, ofta koncentrerade till band. För 
e tt m odernt öga är det tilltalande. P ilspetsarna har 
dessutom ofta en y ttre  lyster som ytterligare förstär
ker deras skönhet. Moderna experiment med m ate
ria let h a r visat a tt det ä r  av u tm ärk t kvalitet för 
stenredskapstillverkning.

Dessa om ständigheter kan även ha påverkat de 
förhistoriska jägarna  i Tärnafjällen och t.o.m. i öv
riga Norrland, utanför tillverkningsom rådet. De fär
diga spetsarna är nämligen spridda långt utanför 
Tärnaom rådet, framför allt söderut, ända ner till 
Angermanälvens vattensystem  och kustom rådet i 
Ångermanland.

Pilspetsarna och studier av dessa säger mycket 
om tillverkningen av slagna stenredskap och hur 
Tärnaom rådet delvis var u tny ttja t under förhisto
risk  tid. I Tärnafjällen kan vi följa hela tillverk
ningen från val av råm aterial till färdigt redskap.

Flathuggna pilspetsar i s.k. breccie kvarts från Urnasjö. Den 
längsta spetsen är 9,5 cm lång. Man kan se att de är ljusa och mer 
eller mindre transparenta med inslag av andra mineral. P il
spetsarna är slutprodukten i en tillverkningskedja där val av 
råmaterial och åtföljande bearbetning kan följas i sin helhet i 
Tärnafjällen.

Kanske m er spännande ä r a tt  tänka  på T ärna
spetsarnas sociala och symboliska värde och hu r 
tillverkningen var organiserad. Som jag  näm nt är 
dessa spetsar jämförelsevis estetiskt tilltalande. Be
tydde detta  något för den förhistoriska m änniskan? 
Spridningen av föremålen antyder a tt  de var upp
skattade även utanför den lokala gruppen. Vilken 
innebörd hade detta  i t.ex. en bytessituation? Det är 
spännande a tt  fundera kring dessa frågor där ta n 
karna  ofrånkomligt för oss närm are de förhistoriska 
m änniskorna och deras liv, så annorlunda jäm fört 
med nutida förhållanden.

Pilspetsarna på  fotot finns hos Statens Historiska  
Museer, Stockholm.

M er a t t  läsa :
Holm, Lena. 1991. The Use o f Stone and  
H unting o f Reindeer. Archaeology and Environ
m ent 12. Umeå Universitet.
Holm, Lena. 1992. Steinaldermennesket i Rana- 
Tärna fjellene. Spor 1992 (l):6-9.
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Det forntida
Erik Sandén

På platsen ser m an en låg, oval vall med en svag 
försänkning i m itten. D etta var en gång e tt hus eller 
en hydda.

H uset var cirka 8 m eter långt och 3 m eter brett, 
ungefär 24 kvadratm eter. Anledningen till bosätt
ningen var a tt  m änniskorna ville fiska och jaga säl. 
A tt platsen verkligen legat vid kusten kan vi se 
genom alla fynd av ben som visat sig komma ju st från 
säl och i enstaka fall fisk.

Boplatsen har inte legat vid en bäck eller åm yn
ning, vilket annars är vanligt. I stället h a r m an löst

På Sävarheden  längs vägen  m ellan  Sävar  
och Bullm ark finn s restern a  av en  3.600 
år gam m al boplats v id  det forn tida havet. 
P la tsen  ligger  id a g  43 m eter över h avs
n ivån . In stitu tio n en  för a rk eo log i v id  
U m eå u n iv ersite t har under säsongern a  
1991-93 genom fört und ersökn ingar där  
och h itta t en  hel del in tressan ta  saker, 
bl.a. tuggum m in.

E tt forntida tuggummi, i verkligheten ca 20 mm, användes förmodligen främ st för a tt sätta fast pilspetsar i skaften.
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färskvattenproblem et genom a tt  lägga huset nära  en 
kallkälla.

Den verksam het som har läm nat spår efter sig och 
som syns idag ä r framför allt tillverkning av sten
redskap av olika slag. Dels h itta r  vi stenskräp, s.k. 
avslag, som blivit kvar efter tillverkningen och dels 
färdiga redskap som skrapor, men även pilspetsar, 
både färdiga och misslyckade, som övergavs innan de 
gjorts färdiga.

Råm aterial till redskapen är framför all kvarts 
och kvartsit som hittas på de flesta håll i västerbottens- 
skogarna, men det finns även andra främ mande 
bergarter. Två slipade m ejslar av grönsten och en 
liten kärna  av flinta är exempel på långväga kontak
ter. F lin ta kan komma antingen från Skåne och 
Danm ark eller från Ryssland.

En rolig fyndkategori ä r alla ”tuggum m in”, b itar 
av kåda eller harts  med tydliga tandavtryck. Hittills 
h a r vi h itta t över tjugo tuggummin. En tandläkare 
har konstaterat a tt  tuggum m it på fotot ä r  tuggat på 
höger sida i m unnen med perm anenta tänder, en fyra 
och femma i överkäken och en femma och sexa i 
underkäken. Tänderna visade inga spår av nötning 
och det skulle kunna betyda a tt  det var en ung 
tonåring som tuggat. Det är inte säkert a tt  m an 
tuggat bara för a tt  det var gott. Tuggandet kan ha 
varit en del i en process a tt  fram ställa e tt lim som 
användes för a tt  sä tta  fast pilspetsarna i skaften. I 
södra Sverige har m an h itta t bevarade pilar från 
stenåldern där spetsarna var fastsatta  både med 
harts och surrade med till exempel senor.

U nik textilkeram ik
På boplatsen fanns även ganska stora m ängder kera
mik av en typ som tidigare bara  h itta ts  på tre  ställen 
i Sverige. Dessa ligger i Ångermanland. Typiskt för 
keram iken är a tt  leran är blandad med m änniskohår. 
H året finns inte kvar idag, men m an kan se tydliga 
spår av det på m ånga av skärvorna. Keramik med

inblandning av hå r h ittas även i Finland och i Nord- 
norge, men då ä r det oftast även asbest i leran. På 
u tsidan av kärlen ser m an spår av textilavtryck. 
D etta är också vanligt i Norrland men då tillsam 
m ans med asbestinblandad lera.

Om m an tit ta r  på fyndspridningen i det som var 
huset framkommer a tt det m esta av a llt ”skräp”, det 
vill säga keram ikskärvor, avslag, ben och även an
vända redskap, ligger i anslutning till vallen och inte 
inne i det som var golvytan. D etta kan m an tolka som 
a tt  m änniskorna som bodde där var angelägna a tt 
hålla  ren t omkring sig.

Fynden finns i Västerbottens museum.

Keramikskärvor med textilavtryck.
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Stenklubban
Lars Göran Spång

I s lu tet av  1950-talet u tgrävdes en  forn
tida  b op lats v id  G am boedan, i närheten  
av H älla i A sele kom m un. N am net an ty
der att en  gam m al b osä ttn in g  fu n n its där, 
förm odligen  fäbod, v id  en  ”gångsträcka  
förbi en  fors”. I själva verk et fanns det 
spår av o lika  b osättn ingar från flera tu 
sen  år tillbaka i tiden . Ett av fynden  från
u tgrävn in gen  var en  kraftig  stenklubba.

I l l  ■■+» :f: 1

Stenklubban är oftast det forntida redskap som i 
serieteckningar och populärbilder får symbolisera 
det uråldriga och prim itiva i m änniskans förhistoria. 
Ändå h a r vi ganska länge vetat a tt  klubbor med 
skaftränna (vilken ä r den korrekta benämningen) 
inte tillhör våra äldsta fynd. De härrö r i de flesta fall 
inte ens från stenåldern.

Stenklubbor kan förekomma i vitt skilda sam 
m anhang på de m est avlägsna platser. De förekom
m er exempelvis ganska allm änt i Nordamerika, där 
de användes för a tt  bereda torkat kött, s.k. pemmi- 
kan. I M ellaneuropa förekommer stenklubbor ihop 
m ed den förh istoriska gruvdriften  och koppar
utvinningen.

I Norge ä r de också ganska vanliga och inom e tt 
sådant avstånd i tid  och rum  a tt  m an kan se vissa 
paralleller. Där h a r det exempelvis påpekats a tt  de 
större klubborna påträffats på högre höjder närm ast 
fjällområdena och de m indre närm are fjordarna.

Likaså h a r noterats a tt  gamla koppargruvor finns 
inom samm a område som klubborna i likhet med 
m ånga andra europeiska fyndplatser.

För norrländska förhållanden h a r också föresla
gits a tt  klubborna bör sä ttas  i sam band med gruv
drift och m etallurgi, fram förallt bronshanteringen.

Stenklubba från Gamboedan vid Hälla, Åsele tillhör den större Förarbeten till pilspetsar av kvartsit från Gamboedan.
sorten. Den väger 1.700 g  och är 14 cm lång.
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E tt område där m an funnit m ånga klubbor är Ånger
m anälvens övre lopp i Vilhelmina och Äsele. Koppar- 
fyndigheterna i dessa områden ä r ju  väl kända -  så 
varför inte?

Klubborna kan förekomma både under stenålder 
och järnålder. I N orrland finns de nämligen tillsam 
m ans med asbestkeram ik och förarbeten till, eller 
färdiga, spjutspetsar av kvartsit på större boplatser 
i inlandet. De tycks ganska k lart tillhöra den period 
som kallas bronsålder, trots a tt kvartsitspetsar är 
det vanligaste inslaget. D etta sam band antyder bl.a. 
a tt  klubborna användes i stenhantverket.

Vid närm are  g ranskn ing  av fyndplatserna i 
Vilhelmina-Åsele om rådet finner m an andra möns
ter. Klubborna förekommer fram förallt på boplatser 
med sänkestenar, men också hä r finns de vanligen 
tillsam m ans med rester efter stensmide. E tt annat 
tydligt sam band är a tt  de förekommer ihop med 
gjutform ar som använts för bronsgjutning. Detta har 
även  ia k t ta g i ts  i M e llan sv erig e  t.ex . på en 
bronsgjutningsplats vid Botkyrka utanför Stockholm 
där flera stenklubbor h ittats . Det tydligaste exemp

let i Vilhelmina kommun, där m an kan skönj a samma 
mönster, ä r  en boplats vid Varesen, där femton klub
bor påträffats tillsam m ans medbl.a. bronsgjutformar 
och en bronskniv.

Fynden från Hälla finns i Västerbottens museum i 
Umeå.

M er att läsa:
Janzon G O 1984. Stenredskap med skaftränna 
- Indikation på tidig metallurgi? Järnkontorets 
bergshistoriska utskott. H  32. Stockholm 
Hulthén B 1991. On Ceramic Ware in Northern 
Scandinavia During then Neolithic, Bronze and  
Early Iron Age. A  Ceramic Ecological Study. 
Archaeology and Environm ent 8. Umeå. 
Stenvik L 1988. Steinkoller med skaftfure. Fest
skrift till Anders Hagen, Ed: Indrelid S et al. 
Arkeologiske skrifter 4: 292-300. Bergen.

Stenklubbor har hittats på många 
platser i länet. Denna, som tillhör 
den m indre sorten, påträffades vid en 
boplats intill Granträsket, Norsjö. 
Den är 8 cm lång.
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Pilspetsen från Ersmarkängarna
Lennart Sundqvist

Den 7 augusti 1991 befann sigtrekraftverk- 
sarbetare på van d rin g  över od lingarna  
vid  E rsm arksängarna väster  om  Kåge. De  
hade b esik ta t led n in gssto lp ar och var nu  
på väg  m ot b ilen . En av arbetarna, R oger  
Sandström  från Fällfors, Byske, upptäcker  
då på m arken n ågot som  han först uppfat
tar som  en  avbruten  p in n e från en  h ögaf
fel och  p lockar upp förem ålet. Senare ser  
han a tt d et rör s ig  om  ett h e lt  annat red 
skap, en  praktfu ll p ilsp ets  av b en  eller  
horn, tro ligen  förh istorisk  och kontaktar  
Sk ellefteå  m useum .

Det ovanliga med fyndet ä r a tt det san består av ben, 
e tt m aterial som i vanliga fall i obränt skick är 
obeständigt i den norrländska kalkfattiga jorden. 
Endast vid ovanligt gynnsamm a förhållanden kan

ben bevaras då de ham nat i fuktig m ark eller vatten 
och genom syror och m ineral självkonserverats. Ben 
h a r även en annan  egenskap, det ä r form bart och segt 
och ger ej den begränsning i formgivning vid redskaps- 
tillverkning som t.ex. sten.

Pilspetsen från Ersm arkängarna är 25,4 cm lång 
varav eggdelen utgör 17 cm, en största bredd av 2 cm 
och tjocklek 1 cm. Den nuvarande vikten är 22 gram, 
alltså en relativt tung spets. Sidorna är raka och 
vassa. Den har största  bredden vid basen och saknar 
hullingar. Ryggen h a r jäm n höjd ända fram till spet
sens träffpunkt och utgör därm ed en förstärkning för 
den ömtåliga spetsdelen. Sam tidigt bidrar det till a tt 
e tt sn itt skärs också i höjdled på jak tbytet vid träff. 
Spetsen får alltså två eggar som skär i korsform, den 
ena på höjden och den andra på bredden. Spetsens 
basdel övergår till en tånge med oval genomskärning 
och med e tt snedställt sn itt som laskyta för surrning 
mot pilskaft. På denna yta finns e tt rutm önster 
inristat.



Fyndplatsen är belägen ca 30 m över nuvarande 
havsnivå och antyder genom landhöjningen en date
ring till sen bronsålder. För a tt säkra dateringen 
in läm nades spetsen till tandem acceleratorlabo- 
ratoriet i Uppsala. En C-14 datering, där y tterst små 
stoftmängder behövs, genomfördes av docent Göran 
Possnert.

R esultatet av provet (Ua-3305, 2525+85) visar a tt 
spetsen tillverkats ca 500 f.Kr, en brytningstid mel
lan sen bronsålder och tidig (förromersk) järnålder. 
Relativt få redskapsfynd är kända från denna tid och 
boplatser saknas nästan  helt. Undantag är de m ånga 
gravrösen som finns som e tt pärlband längs norr
landskusten . Det ä r  först nu, vid de pågående 
utgrävningarna vid Harrsjön, Bureå, som boplatser 
påträffats från samm a tid  i Skelleftebygden.

H ur ska då fyndet tolkas? Om beräkningen för 
landhöjningen stäm m er utgör fyndplatsen vid Ers- 
m arkängarna vid denna tid  e tt grunt havsområde 
utanför Kågeälvens mynning. Den relativt tunga 
spetsen bör ha varit läm pad för m ellanstora eller 
större däggdjur, som t. ex. säl eller älg. Pilspetsar av 
ben har vid experim entskjutningar visat sig nog så 
tåliga vid trä ff mot t.ex. bogblad av större djur. H ar 
spetsen gått förlorad vid exempelvis vårjakt på säl? 
För den jägare som förlorat pilspetsen bör det ha 
varit en kännbar förlust.

Om C14-dateringar

Den vanligaste metoden a tt exakt datera  forn- 
läm ningar eller fornfynd är a tt  läm na prover av 
organiskt m aterial för C14-analys. Organiskt m a
terial innehåller flera kolisotoper varav vissa är 
instabila och sönderfaller efter en viss tid. C 14 är 
en av dessa och inom 5500 år sönderfaller hälften 
av kolisotopen (=halveringstid). Genom a tt räkna 
andelen C14 i e tt prov bestäm s hur länge sedan det 
organiska m aterialet bildades. Metoden a tt be
räkna andelen C14 är em ellertid mycket komplice
rad  och tidskrävande.

Det vanligaste sä tte t ä r a tt  efter rengöring 
b ränna provet till en gas, som innesluts i e tt rör 
med en appara tu r som m äter strålningen (C 14 är 
radioaktiv). Denna är y tte rst liten och m ätningen 
m åste göras i en blykammare för a tt  u testänga 
naturlig  strålning. En del naturlig  strålning kom
m er ändå in, men den kan i sin tu r  m ätas och dras 
ifrån provets m ätresultat. En nyare metod ä r a tt 
använda en s.k. accelerator, där kolpartiklarna 
accelereras till nära  ljusets hastighet genom ett 
rör. I slutänden sorteras de i olika isotoper till olika 
givare. För denna metod behövs bara e tt litet korn 
av m aterialet.

Trots all nogrannhet b rukar resu lta te t av en 
C14-analys ge felm arginaler på 100-200 år. Inte 
nog med det, C14-halten i atm osfären har varierat 
under årtusendenas lopp och m ätningen m åste 
re la teras till den halt det organiska m aterialet 
hade från början. V ariationen h ar kunnat bestäm 
mas genom a tt jäm föra C14-värden och årsringar 
från gamla träd.

Det fmns tre laboratorier i Sverige som utför 
C14-analyser, och flera utländska som också anli
tas. P riset ä r omkring 2-3.000 kronor per prov. 
C14-dateringar i denna skrift ä r kalibrerade så a tt 
de m otsvarar kalenderår.

(I vetenskaplig text skrivs 14C.)
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Kultsjökrukan - för matlagning eller metallurgi?
Lars Göran Spång

Kärlets undersida är bäst bevarad och intressant för sin dekor. Hålen -  förmodligen ventilationshål -  styrker uppfattningen att kärlet 
använts för a tt innesluta en härd.
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K ultsjökrukan är in gen  van lig  kruka. D en  
är 29 cm  hög och  gjord n ästan  u teslu 
tande av asbest. F yn d et gjordes 1941 av  
am atörarkeologen  K nut T innberg. F lera  
hundra skärvor lå g  då fram sköljda av  
h ögvatten  vid  K ultsjöns strand . Krukan, 
som kunde sättas ihop, räknas fortfarande  
till de fin aste  asb estk ärlen  som  påträf
fats. D en  är 2.300 år gam m al.

Vad har den egentligen använts till? Tidigare h a r den 
gängse uppfattn ingen  va rit a t t  de norrländska 
krukskärvorna tillhört olika förråds- eller kokkärl. 
A tt asbest ä r  inblandad i leran h indrar inte a tt  kärlen 
används till m atlagning, något som nyligen iak tta 
gits i Botswana.

Kultsjökrukan, och andra kärl från järnålderns 
inledningsskede i inlandet, ä r av e tt annat slag. 
Asbesten ä r inte till för a tt  göra keram iken hållbar, 
u tan  detta  eldfasta trådiga m ineral utgör själva god
set som leran k itta r  ihop. Det ä r  fel a tt  ta la  om 
keram ik i vanlig mening, u tan  det ä r e tt asbestgods.

Det tycks m er och m er fram stå som om kärlen hör 
ihop med m etallteknik snarare än matlagning. I 
Norge h a r m an h itta t slaggrester ihop med asbest
gods. Efter den upptäckten fanns det anledning a tt 
gå igenom våra egna fynd. Mycket riktigt! Även här 
kan m an se sådana samband. Vid en fyndplats i 
närheten av Vilhelmina vid sjön Varesen ha r läns
m useet sam lat in slaggrester. Vid närm are gransk
ning fanns asbestgods insm ält i slaggen.

Slaggrester är inte ovanliga på förhistoriska bo
platser. I Jäm tland  finns stora m ängder i sam band 
med järnfram ställn ingsugnar fr.o.m 200-talet f. Kr. 
Järnfram ställn ing  ger stora m ängder slagg, men i 
Västerbotten är det endast fråga om enstaka stycken. 
Slagg bildas i olika m etallurgiska sam m anhang både 
vid smide och gjutning. Det h a r också föreslagits a tt 
asbestkärlen användes som behållare i samband 
med a tt  sm ittjä rn  bearbetades för a tt  öka kolhalten. 
Redskapen fick därmed bättre  härdningsegenskaper.

Krukan visas i Västerbottens museum.

IBotswana har Ulla Oscarsson från länsm useet i Östersund träffat 
en krukm akerska som av gam m al tradition har blandat in asbest 
i leran för a tt göra godset mera hållbart. Några farhågor för hälsan 
hade hon varken för egen del eller för m annen som tillhandahöll 
asbesten, som han grävde fram  en bit från byn. Under senare tid  
har sonen dock få tt överta den rollen eftersom fadern hade dålig 
hälsa -  astma trodde man.

M er att läsa:
Bagge A 1943. Nya m ärkliga stenåldersfynd 
från Västerbottens lappm arker. Västerbotten 
1943.
H ulthén B 1991. On Ceramic Ware in Northern 
Scandinavia During the Neolithic, Bronze and  
Early Iron Age. A  Ceramic Ecological Study. 
Archaeology and Environm ent 8. Umeå.
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Järnålder sfynden vid Harrsjön, Bureå
Lennart Sundqvist

I oktober 1990 anm äldes t ill S k ellefteå  m useum  läm ningar av en raserad  förh istorisk  
an läggn in g  v id  k an ten  av en  ned lagd  grustäkt vid  H arrsjön väster  om  Bureå. V id b esik tn in g  
k on staterad es a tt restern a  av en  grop m ed fy lln in g  av  kol och  bränd sten  eroderat fram . 
V idare påträffades v id  fortsa tt sökande längs rask an ten  bl.a. tre b itar  av  en  tu n n väggig  
keram ik  m agrad m ed  asbest. D en  topografiska  kartan  v isad e a tt de up p täckta  läm ningarna  
var b elägna  en d ast 27 m över  nuvarand e havsyta , a lltså  en  strand n ivå  som  dateras till äldre  
järnålder. Spår av b osättn in gar saknas nästan  h e lt för denna p eriod  i Övre N orrland.
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Anläggning 2, kokgrop, 180x130 cm. Mellan stenarna hittades ett bränt material, som vid analys visat sig troligen vara sältran.

Läm ningarna låg vid läsidan av en forntida udde vid 
havet, bildad av m oränavlagringar från  istiden. Ge
nom m oränåsen uppstod e tt sm alt sund till en innan
för liggande större havsvik. Sundet h a r sedan genom 
landhöjningen avskurits och bildat en insjö, Harr- 
sjön.

Vid dess utlopp finns sandiga och plana m ark
områden, väl lämpade för bosättning. Boplatsen vid 
Harrsjöbacken är bevuxen med äldre barrskog med 
låg undervegetation. I norr och nordost, längst u t mot 
havet, begränsas den av en 2-3 m hög grusås som gett

gott skydd för boplatsen. Det ä r  också här, i y tte r
kan ten  av boplatsom rådet de flesta anläggningarna 
påträffats.

Med anledning av de oväntade fyndom stän
digheterna ansökte Skellefteå m useum  hos R iksan
tikvarieäm betet (RAÄ) om statliga medel sam t till
stånd a tt 1991 inleda en undersökning av den erosions- 
hotade boplatsen. De goda resu lta t som erhölls föran
ledde sm ärre fältundersökningar även följande som
m ar, finansierade med bidrag från RAÄ sam t Berit 
W allenbergs stiftelse.
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För undersökningarna har e tt forskningsprojekt 
bildats, bestående av Kulturm iljöenheten vid läns
styrelsen i Västerbotten, Institutionen för arkeologi 
vid Umeå universitet sam t Stiftelsen Skellefteå m u
seum. Projektets syfte är  a tt  genom arkeologiska och 
miljöhistoriska undersökningar vid Harrsjön erhålla 
ökade kunskaper om hur den äldre järnålderns bygd 
i Norrlands kustland växer fram. Därför planeras 
undersökningen om fatta flera av de boplatslägen 
som på olika nivåer upptäckts kring den forntida 
H arrsjön och som tillsam m ans bildar en kontinuerlig 
förhistorisk miljö.

Sm idesgropar
R esultatet av fältundersökningarna h a r h ittills visat 
a tt  järnhantering , i form av smide, skett vid boplat
sen. Men även annan utvinning, som m era överens
stäm m er med en fångstmiljös, h a r konstaterats. 
Anläggningarna, i form av gropar, ha r visat sig inne
hålla stora stenpackningar, som efter användning 
(upphettning) läm nats kvar i groparna i orört skick. 
I en av dessa har e tt förkolnat organiskt m aterial 
tagits tillvara. En analys, genomförd av Sven Isaks
son vid arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stock
holms universitet, har visat a tt m aterialet sannolikt 
utgörs av sä ltran  (gråsäl?). Av övriga anläggningar 
kan tre  sä ttas  i direkt sam band med järnet. Två är 
förmodligen smidesgropar, belägna ca 50 m från 
varandra i närheten  av den forna stranden. Gropar
na syns endast som grunda svackor i m arken, ca 80 
cm i diam eter och ca 10 cm djupa. Botten består av 
tunna förhårdningar innehållande fina kolpartiklar, 
sot och sand. Tvärsnitt av groparna visar genom 
m issfärgning a tt  hög värm e träng t ned m inst 30 cm 
under bottnarna.

Intill groparna fanns hårdpackade m arkavsnitt, 
något m örkfärgade av sot, tolkade som aktivitets- 
områden. H är påträffades de flesta b itarna av bränd 
lera, järnslagg, m agnetiska flagor av ham m arslagg 
sam t fragm ent av blästerskydd, varav några med 
urskiljbar kan t av blästerpiphål. E ndast några me
ter från en av smidesgroparna påträffades den tredje 
anläggningen. Den bestod av fem större eldpåverkade 
stenar i en halvcirkel i vilken kolfragment och röd-

Anläggning 5, kokgrop, 200x60 cm. Försänkt och bräddfylld med 
eldpåverkade stenar.

bränd sand förekom. Strax vid u tkan ten  av sten- 
formationen tillvaratogs i fem delar e tt komplett 
blästerskydd med 20 mm stort piphål sam t med 
vidsittande sm ält bottensats av slagg. Cirka 0,5 m 
från anläggningen framkom en ditlagd större flat 
sten med troligen påham rade m ärken efter m etall
föremål (hammare). Antagligen har stenen fungerat 
som en s.k. ”fellasten”, e tt mycket enkelt städ. Bläster- 
skyddet m äter i kom plett skick 14,7 x 12,5 x 2,4 cm 
och väger ca 300 g. Liknande blästerskydd, som ska 
skydda läderbälgarna från  smidesgropens värm eut
veckling, ä r kända från e tt flertal järnåldersbo- 
sättn ingar i Sverige och D anm ark, bl.a. Helgö, Birka 
och Ribo. Fynd av blästerskydd visar a tt  kunskapen 
a tt  tillföra syre på konstgjord väg var känd. Någon 
anläggning som kan sättas i sam band med reduktion
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'ii I
Komplett blästerskydd med piphål och vidsittande sm ält botten
sats av slagg.

av sjömalm h a r ännu ej påträffats. Däremot har 
förekomster av utvinningsbar rödsand påträffats inom 
Harrsjöområdet.

Slaggrikt järn
En kemisk analys av tre  slaggprodukter, utförda vid 
Lunds universitets kvartärgeologiska avdelning, vi
sar bl. a. höga halter av kisel och låga halter av 
manganoxid och fosforoxid. D etta förhållande över
ensstäm m er väl med tidigare utförda prover av för
historiskt smidesslagg.

Det förhistoriskt reducerade järnet, s.k. loppe- 
järn , var i m ånga fall y tte rst slaggrikt. Man kan med 
fog tala  om slaggrikt jä rn  eller jä rn rik  slagg. Loppe- 
jä rn e t var även kolfattigt, varför det u tan  ytterligare 
processer ej gick a tt  härda. Loppejärnet m åste därför 
förädlas vidare, vilket innebar upprepade upp
hettn ingar (i smidesgropar?) varvid slaggen flöt u t 
till plankonvexa slagger, formade efter gropens botten
profil eller ham rades som droppformade rester. De

vid Harrsjöbacken påträffade slaggdropparna kan 
vara rester efter loppejärnets förädlingsprocess till 
e tt renare, m era kolrikt och därm ed härdbart ämnes- 
järn .

Fynden ger upphov till en rad  frågor. H ar reduk
tion av m yrmalm eller järnsand  skett på platsen? 
H ar i så fall råvaran  häm tats i omgivningen?

Om reduktion av malm ej kan fastställas, är 
råvaran  då oförädlat loppejärn eller förädlade ämnes- 
jä rn  i form av tra d itio n e llt spadform iga eller 
tenformiga äm nen för klensmide? H ur h a r invå
narna  ny ttjat sin smideskunskap? H ar m an sm itt 
nya föremål eller endast lagat befintliga vapen, jakt- 
och bruksföremål?

Är järnhanteringen  endast för eget eller gruppens 
bruk  och finns den på andra p latser än vid H arrsjö
backen? I så fall av vilket slag och på vilken kun
skapsnivå?

Endast en C14-analys h a r h ittills genomförts av 
en anläggning (kokgrop) från Harrsjöbacken. Provet 
(Lu-3246), som analyserats vid kvartärgeologiska 
avdelningen, Lunds universitet, ger en ålder på 1845 
+70 år före nutid. K alibrerat enligt Stuiver och Becker 
1986 ger detta  en datering till det första århundradet 
efter Kristi födelse.

Jä rnhan tering  i fångstmiljö under tidig järnålder 
i övre Norrland ä r en spännande nyupptäckt i norr
ländsk arkeologi. En fortsatt undersökning kan ge 
e tt västerbottn iskt bidrag till en ny viktig grundläg
gande kunskap om förhistorien.

Fynden finns i Skellefteå museum.

M er a tt läsa:
R obert Thom sen, E ssestein  und  Ausheiz-  
schlacken aus Haithabu, Berichte iiber die 
Ausgrabungen von Haithabu, 5, 1971.
P är H allinder, Iron S lag from  Helgö, E x
cavations at Helgö VI:I.
P etra  W estphalen, Die Eisenschlacken von 
Haithabu, Berichte uber die Ausgrabungen von 
Haithabu, 26, 1989.
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Ringspännet från Kåge
Pär Hallinder

Vid m ånga utflyktsm ål runt om  i S k ellef
teå  kom m un m öts m an av en  h än v isn in g  
som  något vanvörd igt brukar kallas ”stek 
pann an”, m en som  i verk ligh eten  är en  
avbildn ing av det u tsökta hästskoform ade  
r in gsp än n e som  in går i d e t s.k. Kåge- 
fyndet.

Föremålen som Wikman grävde fram våren 1887.
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Våren 1887 skulle Karl W ikman m arkröja e tt om
råde på sin tom t för en ny uthusbyggnad. N är han 
grävde intill en större sten i något som liknade ”en 
gammal m yrstack” kom föremålen fram  ”liksom i e tt 
tag närapå”.

Föremålssam lingen visade sig bestå av e tt större 
och e tt m indre hästskoform at ringspänne med emalj
inläggningar, två bågfibulor, två halsringar med 
ändknoppar, sju arm ringar som delvis var sönder
bru tna sam t sju fragm ent av spirailagda fingerringar. 
Sam tliga föremål var tillverkade i brons.

W ikman funderade ju  helt natu rlig t över vad det 
var han hade h itta t  och skickade ru n t föremålen åt 
olika håll, bl.a. till en guldsmed i Skellefteå, för 
m aterialbestäm ning. Fyndet kom därvid a tt sking
ras. 1892 inläm nades resterna av fyndet till V äster
bottens norra fornminnesförening och någon tid där
efter verkar även de förkomna föremålen ha h itta t 
tillbaka till fyndet och fornminnesföreningen. Kåge- 
fyndet ä r idag e tt av Skellefteå museums viktigaste 
arkeologiska fynd. Det större ringspännet ä r  förlaga 
till m useistiftelsens logo typ och det mindre e tt tröj- 
m ärke för Kågeskolan.

Det W ikman fann bredvid sin stora sten var ej 
någon grav u tan  en samling smycken som grävts ned 
i m arken för, lå t oss säga, 1600-1700 år sedan. M ark
gömman fungerade som dåtidens kassaskåp och ste
nen skulle m arkera för ägaren var smyckena låg 
gömda. Av någon anledning blev föremålen kvar i 
jorden till den dag W ikman råkade på dem.

Det större ringspännet eller fibulan är gjuten med 
tre  plattor, dels på m itten dels vid ändarna. Varje 
p latta  ä r  rik t dekorerad med röd och blå emalj. Den 
m indre fibulan, som har nålen bevarad, uppvisar en 
rek tangulär m ittp la tta  och två runda ändplattor, 
sam tliga dekorerade med röd och grön emalj.

Sam tliga smycken och dräktdetaljer ha r nära  
m otsvarigheter i Östbaltikum , södra Finland och i



Det mindre ringspännet

Det större ringspännet med sina emaljinlägg
ningar.

några fall Sverige. Bl. a. är flera hästskoformiga spän
nen, som påm inner om det större i Kågefyndet, kända 
från Nordestland, södra Finland och Vingåker i Sörm
land. Det mindre spännet h a r k lara paralleller i bl.a. 
Estland och Litauen.

Föremålen kan troligen dateras till 300-400- 
talen  e. Kr., även om vissa av ringarna kan sträcka 
sig ned i 500-talet e.Kr.

Som vanligt då det gäller arkeologiska fynd finns 
det flera tolkningar. Enligt Erland Hjärne, som var 
den förste a tt  utförligt behandla fyndet, kunde det 
peka på en tidig direkt sjöförbindelse mellan V äster
botten och Nordestland. Efter H järnes förslag, som 
presenterades redan 1917, har flera föremål med 
anknytning till Kågefyndet påträffats i F inland och i 
vårt eget Vingåker i Sörmland. De tillkom na fynden 
pekar på alternativa förbindelser mellan Baltikum 
och dagens Västerbotten. Det hästskoformade ring
spännet från Vingåker kan tyda på en route över 
M ellansverige och fynden från södra F inland a tt  man

färdats däröver till de norra Bottenländerna. Att 
esterna tidigt var vitt beresta kan m an läsa om i 
Tacitus’ Germania, det kända verket om germ aner
na. Tacitus ta la r  bl.a. om ”Eesti”, e tt folk med rika 
handelskontakter å t olika håll, bl.a. emot Weichsels 
mynning.

Även vår lokala tradition kan antyda a tt  estniska 
handelsm än och möjligen pälsjägare tidigt besökt 
våra trak ter. Det berättas a tt  det var ester som 
”spadade upp de första åk rarna” i några av våra 
m ånga kustbyar. Varför inte låta  fantasin  ta  över
hand för e tt ögonblick och se e tt sam band mellan 
Tacitus, Estland och Kågefyndet. Om det var en tidig 
västerbottning eller en estländare som grävde ner en 
samling, säkert dyrbara, smycken och dräkttillbehör 
får vi aldrig veta. Vi vet dock a tt  de inte grävdes upp 
förrän Karl W ikman satte  spaden i jorden 1887.

Kågefyndet visas i Skellefteå museum.
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Bälteprydnaden från Flarken
Lars Göran Spång

D et är m issv isan d e att ta la  om  b ro n så ld er  
i vår landsända eftersom  bronsfynden  är 
så få. M ånga bronsförem ål härrör också  
från e tt senare skede, d.v.s. tid en  efter  500 
f. Kr. D et fin n s tro ts  a llt några k lassisk a  
b ronsåldersfynd  varav b älteprydn aden  
från F larken är det största  v i har i N orr
land. D en är un ik  i s itt s lag  och  har sina  
föreb ild er  från  sy d sk an d in av isk  äldre  
bronsålder ca  1000 f. Kr.

Fyndet påträffades 1937 av Valfrid Jonsson och so
nen L ennart när de grävde en grund för en ladu
gårdsbyggnad i byn Flarken, vid Anäset. B älteplattan 
har en diam eter på över 19 cm och väger uppemot e tt 
halvt kilo.

Praktfynd från bronsåldern har ofta behandlats 
av forskare och det dyker ständigt upp nya infalls
vinklar. Den svenska arkeologins grundare, Oscar 
Montelius, använde bronser för a tt  dem onstrera hur 
modeväxlingar följer på varandra och bildar utveck
lingsmönster. Senare h a r m an in tresserat sig för 
legeringens sam m ansättning och därm ed rekonstru
erat tänkbara  handelsvägar. Under 1970- och 80- 
talen ägnades stor uppm ärksam het å t hu r bronserna 
fungerade som bytesvara och som statussymboler. 
Med m atem atiska metoder studerades olika regio
nala skillnader i stilar och kom binationer av fynd, 
och i vilket sam m anhang bronserna förekom — 
kvinnogravar, m ansgravar, offerfynd, gravfynd o.s.v.

Den nuvarande inriktningen, som också h a r u t
sikter a tt  ge in tressan ta  resultat, handlar bl.a. om 
könsroller under bronsåldern, och hur forskaren gärna 
införlivar sin egen världsbild vid tolkningen av brons
ålderns symboler. I början av seklet ansåg arkeologer 

(män) a tt  bälteplattor (tutuli) var små sköl
dar, handsköldar, som kvinnor an

vänt. Det var först när de kända 
ekkistgravarna från södra 

Jylland grävdes fram, och 
välbevarade rester efter 
hela kvinnodräkter h it
tades, som m an fick k lart 
för sig a tt  kvinnorna bar 
p lattorna på magen.

Kvinnodräkt från äldre brons
ålder i D anmark, bevarad i 
gravfynd och visande hur en 
bälteprydnad placerades. 
Efter S. Muller.
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Bälteprydnad av brons som påträffades i Flarken 1937. Diametern är över 19 cm och vikten uppemot ett halvt kilo.
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Nyligen har m an i D anm ark studerat tekniken 
extra noga och funnit a tt  varje spiral i dessa orna
m ent är exakt likadan -  alldeles för exakt. Därför 
finns det anledning a tt  m isstänka a tt  en stämpel 
använts direkt i gjutformens vaxskikt. Skissen visar 
hu r denna stäm pel bör ha sett ut. Den skulle göra det

En annan fråga som studerats ä r  tillverknings
tekniken. Tidigare var den allm änna uppfattningen 
a tt  m önstren fram ställts med punsteknik sedan före
m ålet gjutits. Man h ar fascinerats av den hantverks
skicklighet som åstadkom m it dessa geometriska, re
gelbundna mönster. Men på Flarkenfyndet har inte 
hantverkskunnandet varit så fram trädande, har man 
hävdat, eftersom m önstret ä r s.k. falska spiraler, 
som består av flera koncentriska cirklar i varandra.

S.k. falska spiraler.

E tt äk ta  spiralornam ent består av en obruten linje 
som går in i cirkeln, vänder och går u t samm a väg för 
a tt  fortsätta  till nästa  cirkel. Om detta  m önster 
skulle åstadkom mas med punsteknik skulle det u tan  
tvekan vara en bedrift.

S.k. äkta spiraler, vilka förmodligen har varit förebild till 
ornamentet på bälteplattan från Flarken.

De äkta spiralerna åstadkomm er man genom att stämpla in 
mönstret i vaxskiktet på gjutformen med en stämpel av spiralfor- 
m ad koppartråd. Mönstret på bälteplattan som består av koncen
triska ringar har däremot ristats för hand, förmodligen också 
direkt i vaxskiktet.

betydligt enklare a tt  åstadkomma regelbundna spiral
ornam ent. M önstret på Flarkenfyndet ha r däremot 
ristats för hand, förmodligen också direkt i vaxskiktet. 
Kanske ju st Flarkenfyndet ä r  exempel på en avance
rad punsteknik -  som m an ovanligt nog föredrog i 
norr?

Fyndet visas i Västerbottens museum.

M er att läsa:
Hallström  G 1941. Bronsåldersfyndet från F larken i N ysätra socken. En tretusenårig  kvinnlig p rak t
prydnad. Västerbotten 1941 sid 180-196.
Glob P V 1970. Häjfolket. Bronzealderens M ennesker bevaret i 3000 År.
Ron ne P 1993. Problemer omkring bronzealderns metalhåndvaerkere. Ekonom i och näringsformer i 
nordisk bronsålder, Red. L Forsberg och T B Larsson. Studia Archeologica U niversitatis Umensis 3.
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Gravröset

Längs hela vår kust finns gravfält med rösen. U r
sprungligen uppfördes de på höjder n ä ra  havs
stranden. Landhöjningen gör a tt  de nu ligger i skogen 
långt från havet.

De flesta rösen dateras till 1200-700 f.Kr. Invand
rare från Sydskandinavien ha r anlagt gravarna på 
det sä tt som var vanligt i söder. Rösena ä r oftast 
runda men det finns även rektangulära och långrösen. 
De äldsta innehåller en m anslång stenkista medan 
de yngre ha r en liten stenkista eller ingen alls. M an 
övergick från gravläggning av obrända kroppar till 
eldbegängelse. G ravarna, som nu ser u t som en hög 
ihopslängd sten, h a r från början varit riktiga bygg

nadsverk. U tsa tta  för väder och vind genom tiderna 
h a r de rasa t och dessutom ofta p lundrats på sitt 
innehåll.

En fråga som arkeologer stä llt sig ä r  varför det 
inte finns fler spår av de sydskandinaviska besökar
na. Med tanke på det stora an talet gravrösen borde 
det h ittas fler läm ningar som är typiska för dessa 
m änniskor. Kanske var det så a tt nykom lingarna 
snabbt lade sina egna specialiteter å t sidan för a tt 
anpassa sig till de resurser som stod till förfogande 
och den teknik som var lämplig a tt  använda här. Men 
en sak behöll de, nämligen sä tte t a tt  begrava sina 
döda.

Gravröse på bergshöjd ovanför idrottsplatsen i Röbäck.
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Järnålders fynden från Varris
Susanne Sundström

A rkeologiska undersökningar berikar vår  
kunskap  om  förh istorien . Ä ven privat
p erson ers fynd kan b idra till ny  kunskap  
om d en  forn tida  m änniskan. B ertil E riks
son  från Storholm en v id  V arris i V ilhel
m ina socken, är en  av d essa  k un n iga  och  
in tresserad e person er som  gjort m ånga  
förh istorisk a  fynd. H ans m ålm edvetna  
sökande efter  forn sak er har gjort att trak
ten  k rin g  V arris fram står som  fyndrik .

Ångermanälven, vars vattensystem  Varris tillhör, 
började regleras för snart femtio år sedan. S trän 
derna eroderar och föremål som tidigare legat under 
jord spolas fram.

Vid lågvatten på våren 1974 uppm ärksam m ade 
Bertil Eriksson några järnförem ål som stack fram 
under torven i den eroderade stranden. H är låg en 
holkyxa, två delar av järnkedjor med vidhängande 
krokar sam t ytterligare en liknande krok, en kött- 
gaffel, en rasp och e tt oidentifierat, m assivt jä rn 
stycke.

Vid första anblicken kan kanske detta  te sig som 
en samling ointressant järnskro t men för den invigde 
ha r sakerna mycket a tt  berätta.

Holkyxan ä r det föremål som lä tta s t går a tt  iden
tifiera. Den har förmodligen använts till a tt  bearbeta 
trä . Liknande yxor har påträffats både som lösfynd 
och som gravfynd. De flesta norrländska holkyxorna 
är hopsmidda längs holkens smalsida. Den h ä r be
skrivna yxan ä r hopsmidd längs holkens bredsida, 
vilket ä r typiskt för norska holkyxor. Yxans form 
ta la r  för en datering till 600-talet e. Kr.

Antagligen ha r även raspen använts till trä- eller 
möjligtvis hornbearbetning. I Sverige förekommer 
raspar ofta i vendeltida sam m anhang (600-800 e. 
K r.) och då främ st i gravar.

I södra Norrlands inland finns e tt antal fyndplatser 
med vapen och redskap som dateras till samm a tid 
och troligtvis ä r  gravar. Gemensamt för dessa fynd är 
a tt  de är funna i skogsmark. I sex av dem ingår ju st 
kom binationen rasp och holkyxa.

I fyndet från Varris ingår tre  järnkrokar , varav 
två fästade i kedjor. Denna typ av järnkedja, med 
krok i ena eller bägge ändar, b rukar tolkas som en 
kedja a tt  hänga upp grytan med över elden när man 
lagade mat. Även de har påträffats i järnålders-

Järnföremålen som Bertil Eriksson hittade vid Varris. gravar.
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Holkyxa.

Järnkrokar. Köttgaffel. Den infällda teckningen visar hur gaffeln kan ha sett. ut.

Till köksregionerna hör också köttgaffeln med 
snedställt skaft. Med den togs m aten upp u r grytan. 
Det finurligt snedställda skaftet gjorde det lä tta re  
a tt  ta  upp köttet än om klorna su ttit i rak  linje med 
skaftet. Gaffeln tillhör en föremålstyp som ingår i 
m ånga järnålder sgravar, bl.a. i de rika båtgravarna 
från Vendel och Valsgärde i Uppland. Den finns 
också i fynd från m edeltida stadslager i syd- och 
mellansverige. Hos sam erna har liknande grytgafflar 
varit i bruk ända in i nyare tid.

Sam m anfattningsvis kan sägas a tt  de beskrivna 
föremålen alla tidigare har påträffats i vendeltida 
sam m anhang och då ofta i gravar. Fyndet från Varris 
passar därm ed väl in i den bild som forskare redan 
kunnat ana, nämligen a tt  de m ånga fynden längs 
hela Angermanälven och vidare över till A tlanten 
b e rä tta r om en vendeltida led längs denna vattenväg.

Fynden finns i Vilhelmina sockenmuseum.
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Maksjöjyndet
Tomas Johansson

Ett gravfynd från v en d eltid en  har b liv it  
känt som  M aksjöfyndet. D et in n eh åller  
en im ponerande m ängd m er e ller  m indre  
ovan liga  förem ål: 3 kon iska bronsspän
nen, 31 pärlor av  g las och  g lasfluss, 2 
jä m k n iv a r , 1 bronspärla, 5 järnfragm ent, 
5 stenskrapor och 183 avslag  av kvarts  
och kvartsit.

Förhistorien till h u r själva fyndet kom fram  har 
m ånga paralleller från Norrland. Ångermanälven 
hade däm ts upp i M aksjötrakten på 1950-talet för 
kraftverken. S tränderna eroderades sönder och det 
kom fram oräkneliga läm ningar efter forntida liv. 
Bertil Eriksson var en av e tt fåtal personer som på 
1960-talet hade som hobby a tt  sam la fynd längs 
stränderna.

1969 fann han bl.a. e tt koniskt bronsspänne vid 
Maksjöns norra s trand  och tre år senare kom y tterli
gare föremål fram genom erosion. 1972 kunde vi göra 
en utgrävning av platsen under några regniga vår
dagar och sam la ihop vad som fanns kvar.

N ärm aste fynd m an kan jäm föra det rika Maksjö
fyndet med kommer från Krutberg, också det från 
Vilhelmina socken. Samma typ av koniska brons
spännen finns där, men också ovala spännbucklor 
och pärlor av samm a typ som i Maksjöfyndet. Båda 
fynden anses tillhöra perioden 700-800 e. Kr. och de 
är bland de rikaste vendeltida fynden från Övre 
Norrland.

Vi kunde bara an ta  a tt  föremålen kom från en 
grav, m arken var söndereroderad och inga spår av 
människoben eller någon anläggning ovanjord fanns

164

där, men sam m ansättningen av fyndet ledde oss till 
gravteorin. Inblandningen av stenredskapen och de 
nära  tvåhundra stenavslagen var inte särskilt m ärk
lig. Runt Maksjön fanns det hundratals stenålders- 
boplatser och sannolikheten a tt järnåldersaktiv iteter 
skulle ham na på förfädernas boplatser var stor. Flera 
gånger tidigare hade järnförem ål h itta ts  på sten- 
åldersboplatser.

Det m åste ha funnits en fast järnåldersbygd vid 
Maksjön i slu tet av järnåldern , en av de nordligaste 
i Norrlands inland. A ntalet järnåldersläm ningar är 
så stort från Maksjön a tt  m an knappast kan komma 
till någon annan  slutsats. Ännu ä r inte gårdarna 
lokaliserade, men det ä r  nog bara  en tidsfråga.

Den närm aste parallellen med tanke på rikedo
men på fynd ä r Hoting-området. Där finns samm a 
rikedom på stenåldersboplatser, där finns rika jä rn 
åldersläm ningar och även gravar, men järnålders- 
gårdarna är ännu inte lokaliserade. Avståndet mel
lan Hoting och Maksjön är ca 7 mil, e tt avstånd som 
återkom m er m ellan tä to rter i inlandet i senare tid.

Personligen ä r det num era med visst vemod som 
jag  erin rar mig Maksjön. Som grabb tillbringade jag 
mycket tid kring Maksjön och in tresset för arkeologi 
föddes där. U nder det tidiga sextiotalet bokstavligen 
vadade m an på stränderna i läm ningar efter sten- 
och järnålder. Det fanns hu r mycket som helst, och 
med den brist på perspektiv som jag  då hade, trodde 
jag  a tt  det såg likadant u t på andra håll. Senare har 
jag  förstått a tt  det var e tt av Nordskandinaviens 
rikaste områden, men nu ligger fynden, boplatserna 
och gravarna på botten av Maksjön, utspolade av 
vattne t och för evigt oåtkomliga.

M aksjöfyndet visas i Vilhelmina sockenmuseum.



Pärlorna i 
M aksjöfyndet 
blir ett vackert 
halsband.
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M örtträskfyndet, symbolernas betydelse
Lars Göran Spång

När fam iljen  A braham sson från  M edelås, L ycksele, badade i sjön  M örtträsk som m aren 1963 
hände n ågot oväntat. En arm ring av m ässin g  fastn ad e på sonen  B engts stortå  när han  k lev  
n er i vattn et. Fam iljen kontaktade flera m useer, m en det kom  att dröja tio  år innan  en  m indre  
u tgrävn in g  gjordes. Ö ver 250 förem ål togs tillvara  av silver, tenn, och  brons.

Några av de över 250 föremål som kom m it fram  vid fyndplatsen. 
Hängena är exempel på inhem sk samisk tradition. Fingerringen 
är också av inhem skt ursprung. Ringspännena härrör från Öst
europa, liksom armbygeln av mässing med djurhuvuden i ändar
na. Det hästskoformade öppna ringspännet (saknar nål) är av 
silver och kommer från troligen från Finland.

M örtträskfyndet ha r tolkats som en handelsm ans 
depå, kanske en hantverkares ren t av, vars m etall
rester tillfälligt gömts undan. Denna typ av hängen 
m.m. påträffas också på sam iska offerplatser till
sam m ans med renhorn och andra offergåvor.

De flesta föremålen var hängen och smyckedetaljer 
med en tydligt bevarad ornam entik från äldre me
deltid, d.v.s. 1000-1350-talen.

Inom arkeologin har denna tid varit om debatte
rad och det h a r bl.a. diskuterats om det var ju st i 
denna tid när handeln med pälsvaror spelade så stor 
roll, som sam erna har form at sin kulturidentitet. 
Det är m ärkbart a tt symbolspråket ha r en så fram 
trädande plats i fyndmaterialet. Det v ittnar om kon
tak te r med främ m ande folk, vilket kanske ju s t är 
meningen. E tt handelsfolk vill visa upp de a ttribu t 
som om vittnar a tt  de har e tt v itt nätverk av kontak
ter.

Ofta pekar m an u t de ku lturlån  som finns i sa
miska symboler, mönster, klädedräkt, och t.o.m språk. 
Ibland ha r arkeologerna dragit förhastade slu tsatser 
av a tt  formelement lånas in från e tt fjärran folk och 
tolkat detta  som indikation på invandring. Sam ernas 
rö tter söks alltför ofta i öst, väst eller norr, eller var 
nu im pulserna ha r sin upprinnelse. Men det finns 
också elem ent i sam isk tradition som har lokal för
ankring i forntiden.

Det är emellertid inte så enkelt a tt vi ser spår av 
exempelvis bronsåldern i den m edeltida symbol
världen. Så varaktiga är inte alltid traditionerna. De
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m edeltida symbolerna h itta r  vi fram förallt i den 
sam tida omgivningen.

Det finns skäl till a tt  symboler får en innebörd, 
bl. a. det egna behovet av kulturell identitet. Ju s t 
denna dubbla roll som symbolerna h a r spelat i sam 
spelet m ellan m änniskor, ä r  num era e tt viktigt ele
m ent i arkeologernas kulturanalys. Man ser a tt  sym
boler ä r  till för a tt skapa en gemenskap, sam m an
hållning, inom en grupp, gärna med uttrycksm edel 
som avviker från omgivningen och som endast kan 
tydas in tern t, men m an finner också symboler som 
uttrycker vilja a tt  vara med i en större gemenskap, i 
kontakten med andra folk med främ m ande språk och

tradition. Symbolerna är e tt led i förhandlingen om 
en bra relation, kanske en handelsrelation.

Fyndet visas i Västerbottens museum.

M er att läsa:
Zachrisson 11984. De samiska metalldepåerna 
år 1000-1350. Archeology and Environm ent 3. 
Umeå.
Västerbotten 1973, 1983.
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Kniven från Garaselet
Lennart Sundqvist

I ju li 1970 pågick  de första  egen tliga  u t
grävningarna v id  G araselet in till Byske- 
ä lven  några  k ilo m eter  n ed ström s byn  
K åtaselet nordväst om  M yrheden. O rsa
k en  var a tt här iak ttag its  fram eroderade  
förem ål av flin ta  v id  stranden , e tt m ate
rial som  var h ögak tu ellt e fter  de n yss  
avslu tade u tgrävnin garn a v id  B jurselet, 
en  yngre stenåldersboplats v id  dåvarande  
B ysk eälven s utlopp.

Boplatsen vid G araselet var anlagd i inre delen av 
viken vid älvens södra strand, och som ofta sker vid 
goda naturlägen h a r platserna besökts flera gånger 
under historiens lopp. Följden blir ofta a tt  rest
produkter, avfall och kvarglömda föremål fmns från 
olika tidsperioder, så även från vår egen tid.

E tt mycket oväntat fynd utgjordes av en välbeva- 
rad kniv, helt i m etall med e tt kort nött blad av jä rn  
sam t e tt rik t ornam enterat skaft av bronsplattor som 
fästs kring en blykärna. M önstringen är fördelad 
run t skaftet och uppdelad i fyra fält. Dessa uppvisar 
en kringlagd bandornam entik, lutande streck sam t 
bandornam entik uppbyggd av hjärtform er och man- 
dorlaformer.

N ärm aste fyndplats med liknande knivar finns i 
östra Karelen vid ryska gränsen, där m an under 
slu tet av 1800-talet hittade sex knivar i kvinnogravar

med obrända lik. Men h är slu tar inte jämförelsen. 
Genom det nya och öppnare sam arbetet med Ryss
land öppnas också helt nya möjligheter för den nord
iska forskningen. K ulturspår har visat a tt  kontak
terna  med de rika handelsom rådena österut före
kommit i både förhistorisk och historisk tid. Jäm fö
rande studier i rysk litte ra tu r visar a tt knivtypen 
förekommer rikligt i trak terna  sydväst om Ladoga 
och i regel påträffas tillsam m ans med slidor av läder, 
rik t dekorerade med bronsbeslag. Kniven ha r till
sam m ans med andra föremål smyckat kvinnors hög
tidsdräkter.

Både i Finland och Ryssland anges samm a date
ring, tiden m ellan 1100-1300 e.Kr. Enligt h istori
kern W ladimir Barishnikov vid universitetet i St 
Petersburg tillhör föremålen en befolkningsgrupp, 
voterna, med östsjöfinskt ursprung och med utbred
ning sydväst och väst om Ladoga. Det enstaka och 
troligen borttappade fyndet i G araselet ger e tt in tres
san t h istoriskt perspektiv på hu r forna kontakter 
fungerat mellan folkgrupper spridda över stora av
stånd. Troligen h a r handeln med bl. a. skinnvaror 
varit den drivande kraften i kontakterna. Fyndet ger 
på e tt unikt sä tt en bekräftelse på de uppgifter som 
läm nas i de isländska sagorna, om handelsm än från 
Karelen och Novgorod som företog handelsresor långt 
upp i lappm arken.

M er att läsa:
Studier i norrländsk forntid, del 1. 
Skelleftebygdens historia, del 3.
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Stockbåten från Bjärten
Lars Flodström
1953 fick Västerbottens m useum kännedom  om a tt 
en stockbåt hade h itta ts  i B järten i norra delarna av 
Nordmaling. U pphittare var Sören och Agaton Age- 
stedt, vilka läm nade över båten till länsm useet. Ef
tersom endast e tt fåtal stockbåtar ä r  kända i V äster
botten, var det e tt välkommet tillskott i m useets 
samlingar.

Stockbåten var ca 3 m lång och 50 cm bred, 
rundbottnad och tjockare i ändarna.

Det finns två huvudtyper av stockbåtar. Den ena 
är urholkad av e tt h å rt träslag, t.ex. ek eller furu, och 
använd som den formats av stocken. Den andra typen 
är urholkad av e tt m jukt träslag  och sedan uppvärm d 
genom eldning för a tt  ytterligare göra träe t mjukt. 
D ärefter har m an spänt, vrängt, u t sidorna med 
stöttor och eventuellt lagt till en bordplanka för a tt 
öka fribordet.

Stockbåten från B järten förefaller vara av det 
senare slaget. Endast bottendelen återstår. Det går 
a tt  räkna  ca 60-100 årsringar på båten. Med tanke 
på båtens bredd, tyder detta  på a tt  m an ha r använt 
sig av e tt relativ t snabbväxande träslag, t.ex. asp. 
Ju s t asp h a r använts till vrängda stockbåtar i sen tid 
i bl.a. Finland.

Nyligen hade m useet möjlighet a tt med e tt C14- 
prov bestäm m a båtens ålder. D ateringen visade a tt 
trä e t hade en ålder av 520 + 20 år. D etta skulle 
innebära a tt om m an använt sig av en hundraårig  
asp, skulle stockbåten ha tillverkats någon gång i 
första hälften av 1400-talet.

Bröderna Agestedt vid rekonstruktionsförsök av relingen.
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Fyra fynd  från Lappviken
Agneta Hansson

L appviken  utgör en  del av G araselet. I 
d etta  om råde genom fördes grävningar  
under e tt  tio ta l år. De fy ra  fö ljande före
m ålen  utgör bara en  bråkdel av a lla  de  
fynd som  gjordes v id  Lappviken.

P ottk akel
E tt sextiotal skärvor som alla kommer från samm a 
kakel, vad gör de här? Någon kakelugn -  vilket skulle 
ha varit kaklets naturliga placering -  ha r aldrig 
funnits här. Troligen h a r kakelplattan  kommit h it 
som e tt föremål ”bra a tt  ha”, värt a tt  spara för 
kommande behov. Kaklets ”skålade” form h ar gjort 
det speciellt läm pat a tt  ha som skål. Det var dess
utom en vacker skål med sin gröna och svarta glasyr.

Skärvorna är funna ru n t om den smidesgrop m an 
fann i Lappviken och de ä r ordentligt spridda om
kring fyndplatsen. Vad hände? Fick skålen tjäna 
någon som behövde avreagera sig? Kastades den mot 
smidesgropen i ilska över e tt m isslyckat arbete?

T ärning
En liten tärn ing  i bly, så liten a tt den mycket lä tt kan 
försvinna. Den är m indre än en kubikcentim eter, 
närm are bestäm t 0,8 cm3. Man kan undra vilka spel 
som den använts till. Kanske fanns den med i e tt 
paket — spel a tt  ta  med på resan — som behändigt och 
lä tt tidsfördriv. Eller, hem ska tanke, var den liten för 
a tt  lä tt kunna gömmas av en kyrkans man? En m unk 
fick inte ägna sig å t sådan synd som spel och dobbel.

Oavsett vad som spelades bör det ha  gjorts nära  
eldstaden eller utomhus i fullt dagsljus. H ur ska man 
annars kunna veta om ens m otspelare är ärlig eller 
fuskar, prickarna syns ju  knappt?

R adbandspärla
En pärla, drygt en centim eter i diam eter, troligen av 
valrossbete, något m issfärgad av tidens tand. En 
enda pärla som ägaren inte kunde finna n ä r han 
sökte igen pärlorna efter a tt  radbandet brustit? An
tale t pärlor i radbandet ä r  viktigt för a tt  nyttjaren 
ska få ordning på sina böner ”Fader vår” och ”Ave 
M aria”; troligen ersattes pärlan  på något sätt.

Ar det samme kyrkans tjänare som äger både 
radbandet och tärningen? Det talas om en m unk som 
söker sig in i landet efter Bure klosters nedgång. Han 
skulle missionera bland lapparna. Tidsmässigt pas
sar det med fynden som härrör från 1400-1500-tal.

Silverm ynt
En halv örtug, präglad på båda sidorna. F rån  Sten 
Sture d.ä., sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal. M yntet 
ä r  i gott skick — så gott som ocirkulerat. Kanske en 
turpeng som m an inte kunnat göra sig av med? Eller 
var den m er värd som silvervara? M yntet kan ha 
varit en garanti eller en försäkring för ägaren om a tt 
ha kapital a tt  ta  sig vidare om det skulle behövas. 
Ägaren tappade sitt mynt och återfick det aldrig. Det 
blev liggande i jorden.

Fynden finns i Skellefteå museum.
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En bit kakel, en tärning i bly, en radbandspärla och ett silverm ynt -  en bråkdel av de fynd  som gjorts vid Lappviken, där arkeologiska 
grävningar genomförts under ett tiotal år.
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Öltuppen från 
Klosterholmen i Bureå
Annika Sander
Landets förste riksantikvarie Johannes Buraeus, 
som vintern 1600-01 besökte Bureå, skrev a tt  ”B ura
kloster, den stichtade Härse Faleson a f  Byrestad och 
började bygga på en holme uti Bure åminne, det blef 
a f  hans son O luf fullbordat, der voro 14 bröder uti, 
förutan Aboten. Bygningen var alt a f  trä. Kiällaren 
synes ännu, i hvilken står höga granskogen 1601.”

Klosterholmen, som enligt folklig tradition ska ha 
rym t e tt kloster, h a r undersökts vid två tillfällen. 
1969-70 klargjordes framför allt a tt  läm ningar efter 
ålderdomlig bebyggelse fanns på den forna holmen. 
Fyndm aterialet var dock täm ligen sparsm akat, det 
rörde sig om delar av trefotsgrytor och keram ikkärl, 
tegel, spikar, glasbitar, huggmejslar, järnslagg m.m. 
Undersökningen kunde inte ge någon datering och ej 
heller klarlägga om e tt kloster legat på platsen.

D ärefter vårdades Klosterholmen som fornläm- 
ningsområde med prydligt fram rensade husgrunder 
och källargrop. N är e tt bostadsområde uppfördes 
strax intill på 1970-talet utnyttjades om rådet som 
park. Barn började använda källargropen som koja. 
De av n a tu rs tenar kallm urade väggarna raserades 
med jäm na m ellanrum  och källaren började fram stå 
som en farlig fälla, varför det beslöts a tt den skulle 
slutundersökas och fyllas igen. Vid denna undersök
ning 1981 påträffades m est m ärlor från slangbellor, 
kapsyler och annat sm ått och gott från m oderna 
tider, men även tegelbitar som kan härröra från ett 
ursprungligt valv över källaren.

Gropen ansågs så gott som färdigundersökt när 
en liten tuppliknande figur dök fram m itt i källarens 
botten. Den drygt 3 cm stora tuppen i brons visade sig 
snart vara det hittills mest talande fyndet från Kloster
holmen. Tuppen var i själva verket e tt tappvred till 
kranen på en öltunna och dessutom e tt vanligt fynd 
vid medeltidsarkeologiska utgrävningar i Norden. 
Någon exakt datering av öltuppen (Bier-Hahn, ölhane)

Tappvredet till en öltunna som tömdes på Klosterholmen undersen 
medeltid.

h ar inte kunnat åstadkom mas, men liknande exem
plar har i södra Sverige kunnat dateras till 1500- 
talets förra hälft.

Öltuppsfynden berä tta r om ölets stora betydelse 
under medeltiden. Ölet sägs vara de gamla nordiska 
samfundens viktigaste dryck och konsumtionen var 
under medeltiden mycket hög -  norm alt drack man 
varje dag drygt 2,6 liter per person. Dessa m ängder 
av öl behövdes för a tt  skölja ned den h å rt saltade m at 
som förtärdes och andra drycker, som kaffe, te, läske
drycker saknades.

Avslutningsvis kan konstateras a tt, även om Jo 
hannes Buraeus var färgad av sina släktband till 
Bureå (han härstam m ade därifrån på mödernet), så 
ligger det åtm instone sanning i a tt  bebyggelsen på 
Klosterholmen ä r av m edeltida ursprung. Om det 
sedan faktiskt rör sig om e tt kloster eller någon mer 
profan storbyggnad får förhoppningsvis fram tida fors
kare utröna.

Oltuppen finns i Skellefteå m useum.
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Föreningen
U nder denna vinjett kom m er J ) r & °  0 „  
v i regelbun det att presen- U  U  Q  [J
tera  olik a  fören ingar som  
genom  tid ern a  varit, och  
kansk e fortfarande är, 
vik tiga  sam m anslutn ing
ar för västerbottn ingar-  
na. R edak tionen  tar n a 
tu rlig tv is  tacksam t em ot 
tip s och  gärna även  ma-
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nus om  föreningar, vars verksam het för
tjänar att närm are beskrivas. F o lk rörelse
ark ivet i V ästerbotten  finn s i både Um eå  
(Gammlia) och  Sk ellefteå  (Nordanå). Där 
kan  fören ingar förvara sin a  äldre h an d 
lingar, som  här b lir  h istorisk t källm aterial.

Vi öppnar denna serie  m ed a tt lå ta  Bo L und
m ark berätta  om  hur sk idk lubhen  F jäll
v in d en  i Tärnaby startade.

Gränsridaren oc
Bo Lundmark

Den första maj 1989 insomnade förre tulluppsynings- 
m annen G unnar G unnarsson i sitt hem Söromsjön i 
Funäsdalen. Vid sin bortgång torde han ha varit en 
av landets äldsta bilförare. H an var nämligen född 
den 3 oktober 1895 och således 93 å r gammal.

Vaggan stod på fjällhemm anet Sandnäset i Kalls 
församling. N ärheten till Norge gjorde a tt han fick gå 
i Vera skola. H är läste han  också för prästen.

E fterhand visade det sig svårt a tt  k lara  leve
brödet hemmavid, varför G unnar sökte arbete vid 
tullverket. Till a tt  börja med fick han  semester- 
v ikariera i bl. a. Skalstugan och Storlien.

T ill Strim asund
Den första riktiga anställningen fick Kall-ynglingen 
emellertid i Tärna. I höstliga tider 1920 anlände han 
till Mo i Rana, varefter det blev bil till Um bukta, inte

långt från gränsen. Den fortsatta  färden till tu ll
stationen i Strim asund på svenska sidan skedde med 
tu rb å t på sjön Överuman. Båten bar föresten samma 
nam n och i den blev han snart aktieägare.

Tullens högkvarter var inrym t på övre våningen i 
S trim asunds fjällstuga. På nedre botten huserade 
Per Ambrosius Persson, hustrun  M aria sam t barnen 
Hildur, Nanna, Ida, Lilly och Rudolf. N är tillfälle 
gavs hjälpte G unnar dem med noten eller isnäten. 
V attnen var mycket fiskrika.

H är hade han till a tt börja med sta tus av gräns- 
ridareaspirant. Befälet i Strim asund fördes av Carl 
M årtensson (f. 1896) som också va rjäm te , närm are 
bestäm t från Gäddede. För aspiranten blev det a tt 
patru llera  sträckan Strim asund-Tängvattnet-Joesjö 
varannan  vecka. Det skedde på grund av handels
färderna till Hattfjelldal och Mosjöen. V arorna u t
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Vid. Meyers affär i Mo i Rana omkring 1920. Gunnar Gunnarsson iförd keps står som tredje från vänster, närmast omgiven av Karin 
Stenm ark och Per Ambrosius Persson. A rtur Andersson frän Umfors, också i keps, flankeras av Josefina Andersson i svart sjal och Nanna 
Persson.

gjordes främ st av mjöl, socker, kaffe och gryn. Så 
småningom blev det en särskild postering i Joesjö. 
U nder somm aren flyttades tullexpeditionen från 
Strim asund till Umfors, som var ändpunkt för tu r 
båten.

Ju ltrafiken  av forbönder kunde vara intensiv. För 
skinn och ripor hade m an bytt till sig eftertraktade 
varor hos handelsm an Meyer i Mo i Rana. Strax före 
jul e tt å r  befann sig G unnar i Klimpijäll, när det kom 
e tt ilbud från  tullkam m aren. H an skulle omgående 
bege sig till Strim asund. M årtensson hade beskjutits 
och skadats av en smugglare! D essbättre inte livsho
tande.

Återfärden om dryga dussinet mil blev e tt verkligt 
kraftprov. Som tu r  var gav m ånen bra ljus, nä r ban 
skidade över Hattfjelldal och Jovattnen. I Umasjö 
fick han hästskjuts den sista milen fram till S trim a
sund.

D e första  stavtagen
Skidan var förstås oumbärlig i dessa väglösa fjäll
bygder. Jak tfärderna  innebar a tt  långa sträckor till- 
ryggalades på skidande fot. Min morfar, F rans An
dersson i Umasjö, tillhörde dem som på detta  sä tt lä rt 
känna ljällen väl mellan Umeälvens och Vindel-
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Fyra Fjällvinden-pionjärer i sluttningen vid. Strim asunds fjä ll
stuga. Fr.v. R udo lf Persson, Strim asund, Thule Johansson, Mjölk- 
bäcken, Gunnar Gunnarsson och Edvin Persson, Mjölkbäcken.

älvens källflöden. För dem som tjänstgjorde inom 
tullväsendet var skidorna lika nödvändiga.

Så småningom väcktes tanken a tt  anordna m ind
re skidtävlingar med hugade husbönder i byarna 
längs Överuman. Den första ägde rum  i Vilasund. I 
e tt m otlut passerade G unnar den betydligt äldre 
samen Ante M årtensson (f. 1880). Ante ropade då 
efter honom: ”Hadd ja  vure ynger sä skull du ha få tt 
si på anne!” Vid en annan tävling S trim asund- 
Mjölkbäcken och åter fick G unnar tillgodoräkna sig 
tjugo m inuter eftersom han spårade. Det förslog inte, 
u tan  Isak Nilsson från  Umfors tog hem segern.

Förjulsvintern 1925 började m an diskutera bil
dandet av en skidklubb. Det fanns också önskemål 
om a tt få tävla mot någon förening från grann
socknen i Sverige. Den 15 november hölls e tt h isto
risk t sam m anträde i Strim asunds fjällstuga ”i an 
ledning av väckt fråga om bildandet av en förening 
för skidsport”. Mötet öppnades av gränsuppsynings- 
m an Carl M årtensson. De närvarade från byarna 
Strim asund, Umfors, Vilasund, Mjölkbäcken, K åta

viken och Högstaby förklarade sig sam tliga vilja 
bilda en skidklubb, ”varför beslöts bilda en dylik”.

Vidare beslöts a tt  m an skulle begränsa sitt verk
sam hetsom råde till trak ten  kring Överuman. Nam 
net på skidklubben fastställdes till Fjällvinden. 
Inträdesavgiften bestäm des till två kronor för m an
lig medlem. Tolv m an anmälde sig omgående som 
medlemmar. I interim styrelsen ingick Carl M årtens
son, G unnar G unnarsson och Isak Nilsson. Tyvärr 
ha r m an på Riksidrottsförbundet inte kvar den ansö
kan om registrering av klubben som ingavs. (Däre
mot ä r  registreringen av T ärna IK dokum enterad till 
den 3 april 1928. D etta ä r  bakgrunden till a tt  IK 
Fjällvinden och T ärna IK är svår a tt  exakt tidsbe
stäm m a, men nam nändringen till IK Fjällvinden 
registrerades den 12 m ars 1935. Svårigheterna i 
historieskrivningen beror till en del på den brand 
som 1944 förstörde de äldre handlingarna.)

Det var den tidigt bortgångne folkskolläraren 
Nils Johansson (f.1888) från Umfors som föreslog 
nam net Fjällvinden. E tt sådant nam n skulle ge med
vind å t skidåkningen!

D en första  pok alen
Sista helgen i januari 1926 var det dags för Fjäll
vindens första tävling på inbjudan av Mo Skilag. Den 
hölls i Skonseng. Spåret om 22 kilom eter gick i 
krävande fjällterräng. Mos storlöpare Fem ando Skan
sen var oslagbar på hem m aplan och gick i mål på 1 
tim  33 min 36 sek. Den näst bästa  tiden hade G unnar 
G unnarsson med 1.42.57. I norsk press kunde man 
läsa: ”At G.Gunnarsson i det for ham  temmelig uvante 
terräng  kunde klare dagens näst beste tid  var simpelt- 
hen imponerende”.

Prisutdelningen på ungdomslokalen inleddes med 
ta l till de svenska gästerna och Du gamla, du fria 
sjöngs. En hälsning från Fjällvindens ordförande 
Carl M årtensson upplästes också: ”Förhindrad a tt 
närvara  vid den skidtävling till vilken Mo Skilag haft 
vänligheten inbjuda medlemmar av skidklubben Fjäll
vinden ber jag  a tt  få framföra e tt hjärtlig t tack för 
inbjudan sam t a tt  i sam band därm ed få uttrycka en
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Fjällvindens första pokal, erövrad av G unnar Gunnarsson i ja 
nuari 1926.

förhoppning om a tt  denna första skidtävling mellan 
medlemm ar av svenska och norska föreningar i dessa 
trak ter, må efterföljas av flera, till ny tta  och nöje för 
deltagarna, sam t för fortsatt utveckling av skid- 
idrotten och e tt stärkande av de goda förbindelser 
som råder mellen broderfolken på ömse sidor kölen”.

I den Gunnarssonska gårdens finrum  kan pokalen 
från prem iärtävlingen beskådas. Det var Mo Skilags 
hederspris till bäste svenske löpare. Dessutom fick 
de alla Mo Skilags silvermärke. N äst bäst av ”fjäll- 
vindarna” blev A rtur Andersson med 1.44.52, m edan 
Thule Johansson gick i mål på 1.47.32.

N ästa tävling gick i Umfors i februari och blev en 
k lar seger för G unnar. De tre  m ilen i tungföre

Karin och Gunnar Gunnarsson vid hemgården Söromsjön 1989.1 
bakgrunden syns Funäsdalsberget.

avverkade han på 2.18.45. En riktig sekundstrid blev 
det mellan bröderna H alvar och Isak Nilsson. Den 
förre spurtade bra och klarade fjärdeplatsen med tre 
sekunder!

Så började Fjällvindens ärorika historia. N är 
slalomsporten gjorde sitt in tåg  skulle det nam net bli 
kän t över hela landet. Med Ingem ar S tenm ark fick 
det världsrykte. Föga anade väl pionjärerna uppe vid 
Överuman a tt en sådan utveckling förestod. Med 
sina första ”stavtag” skrev de också skidhistoria!

E tt varm t tack rik tas till Lilianne Persson i Stri- 
masund, Bo M årtensson i S trand och M årten M år
tensson i Malmö för värdefulla upplysningar.
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Nära n
U nder denna rubrik  är korta  n o tiser  från län ets hem bygdsfören ingar  
och  m useer välkom na. Program , projekt och  in itia tiv  är spännande  
och v ik tig t för andra a tt ta  del av. Skicka n o tiser  e ller  id éer  för nästa  
häfte  till redaktören  sen ast den  20 oktober 1993.

Rapport från riksstämman

Sveriges hem bygdsförbunds riksstäm m a  
ägde rum  i V isby 20-23 maj 1993. Från  
V ästerb ottens hem bygdsförbund d eltog  
U lf Lundström , Lars-Erik Edlund och A n
ders H uggert. G otlands hem bygdsförbund  
hade i sam band m ed stäm m an utform at 
ett förträffligt program  m ed u tflyk ter  och  
träffar m ed hem bygdsfolk  på ön.

Här följer en  redogörelse  från  stäm 
m an.

Val och m ed lem savgifter
Förbundsordförande Josef Rydén hade avböjt åter- 
val och i stället valdes riksdagskvinnan Stina Gus
tavsson från  Ryssby i Småland. Stina hyllade sin 
företrädare i diktform. I övrigt omvaldes de flesta 
ledam öterna i styrelsen p.g.a. de nya stadgarna. 
F rån  1995 höjs m edlem savgiften för hembygds
föreningar med 1 krona till 5 kronor. Medlemsavgif
ten  för stödjande föreningar blir 150 kronor. Avgifter
na från medlemm ar i hembygdsföreningarna blir 
viktigare i fram tiden. I dagsläget får riksförbundet 
stora bidrag från staten , men dessa tenderar a tt 
sjunka.

Stadgeändringar
Styrelsen lade fram  e tt förslag till nya stadgar, som 
antogs första gången av stäm m an. Slutgiltigt beslut 
tas på nästa  årsstäm m a. En stor skillnad mot de 
tidigare stadgarna är a tt  styrelsen bantas från tolv 
ledam öter till å tta , och a tt  suppleanternas antal 
begränsas till fyra. A rbetsutskottet försvinner och i 
stället bereds frågorna av e tt trem annapresidium . 
För a tt  hela Sverige ska representeras in rä ttas  e tt 
förtroenderåd, som består av en ledamot och en 
suppleant från vart och e tt av de 26 läns/landskaps- 
förbunden. Rådet ska sam m anträda m inst en gång 
per år. Dess uppgift blir a tt  ge råd till styrelsen. 
Bakom ändringen ligger en strävan a tt  fördjupa 
kontakterna m ellan riksförbundet och de regionala 
organisationerna.

I den tidigare styrelsen var arbetsutskottet starkt, 
och de övriga ledam öterna hade svårt a tt  påverka 
besluten. Genom en m indre styrelse och en nedban
tad  betydelse för det beredande organet ä r  förhopp
ningen a tt  styrelsen ska bli starkare  och styrelse
arbetet in tressantare. Sam tidigt ställs högre krav på 
ledamöterna.

Föreningar som arbetar för samm a syften som 
hembygdsföreningarna kan nu bli m edlemm ar (tidi
gare stödjande medlemmar), liksom enskilda perso
ner. Dessa m edlemskategorier får en högre status
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och får förslags- och y ttranderä tt vid årsstäm m an. 
Rösträtten utövas liksom tidigare av ombud från 
läns/landskapsförbunden.

V erksam het u n der 1992
Sveriges hembygdsförbund ha r under året arbetat 
med a tt  stärka  känslan  för ku lturarvets betydelse. 
Förbundet h a r protesterat mot historieäm nets ned
skärning i skolan. På gymnasieskolan h a r m an lyck
ats begränsa nedskärningen och i läroplanen få tt in 
en betoning om lokalhistoriens betydelse.

Postverket ha r uppvaktats i syfte a tt skydda ort- 
och gårdsnam nens användande. Förbundet ha r lyck
ats förmå Lantm äteriverket a tt  gå emot konstru
erade vägnam n som ersättn ing  för ort- och p lats
nam n på landsbygden. Kommunerna avgör slutgil
tig t om ortnam n ska ersä ttas av vägnamn. H är har 
de lokala hembygdsföreningarna en viktig uppgift 
a tt  skydda ortnam nen.

En del av Sveriges hembygdsförbunds arbete sker 
i de fyra kom m ittéerna: N atur- och miljövårds- 
kommittén, Lokalhistoriska kommittén, Ortnam ns- 
kom mittén och Ungdomskommittén. Institu tioner 
som Riksförbundet ha r kontakt med är bl.a. Nord
iska m useet, Riksarkivet, O rtnam nsrådet (knutet 
till Lantm äteriverket), Skogsstyrelsen, Näm nden för 
hemslöjdsfrågor sam t Vuxenskolan. U nder året har 
Riksförbundet svarat på en del rem isser; om lokal 
forskning med anledning av folkbokföringens över
flyttande till skattem yndigheten, konsekvenser av 
kyrkans skiljande från staten, skyltning av hembygds
gårdar, riksarkivens och landsarkivens fjärrläne- 
verksam het m.m. E tt stort antal kurser och konfe
renser inom om rådet ha r anordnats. Utom medlems
bladet Bygd och N atur och årsboken ha r e tt antal 
skrifter givits ut. Förbundet stod bakom fotodagboken 
den 14 maj 1993.

Hembygdsrörelsens uppgift ä r  a tt  föra en dialog 
m ellan politiker och väljare och ständigt påm inna 
b e s lu ts fa t ta re  om k u ltu ra rv e t. H em bygdsför
eningarnas styrka är a tt  de s tå r fria från  politiker och 
museer. Riksförbundet arbetar på riksnivå med a tt 
uppfylla de lokala hembygdsföreningarnas m ålsä tt
ningar. På riksnivå bestäm s h u r våra hembygder

kommer a tt  se u t i fram tiden. Är m ånga lokala 
hembygdsföreningar anslu tna ger det extra tyngd åt 
riksförbundet i dess kontakter med beslutsfattare. 
Det är också en fråga om solidaritet a tt  alla hembygds- 
intresserade går med i riksförbundet.

G em ensam  försäkring
Sveriges hembygdsförbund förhandlar om en gemen
sam försäkring för hembygdsföreningar som kom
m er a tt  tecknas med Länsförsäkringsbolagen. För
säkringen är anpassad för hembygdsgårdar och blir 
cirka 20% billigare. Skadeförebyggande insatser kan 
genomföras i organiserad form, och vi får en möjlig
het a tt  påverka skaderegleringen i förmånlig rik t
ning. E tt centralt avtal sluts i augusti 1993.1 m itten 
av septem ber planeras en konferens med represen
tan ter för varje läns hembygdsförbund. En försäkring- 
sansvarig utses i varje läns hembygdsförbund för 
arbetet med försäkringen och kon tak terna  med 
hembygdsföreningarna. F rån  1 oktober erbjuds för
eningarna a tt  teckna avtal och ute i länet kommer 
inform ationsträffar a tt hållas. B lanketterna ska vara 
inläm nade senast 15 november. I januari 1994 kan de 
nya försäkringarna börja gälla. För a tt  försäkringen 
ska bli förmånlig krävs a tt  m ajoriteten av hembygds
föreningar ställer upp.

U tta land en  och  m otioner
En del u tta landen  gjordes bl.a. för en skärpning av 
regler för utförsel av kulturhistoriskt värdefulla före
mål, bibehållande av 1988 års trafikpolitiska beslut 
om tillfredsställande trafikförsörjning i alla landets 
delar till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostna
der, a tt  det tredje järnvägsspåret i Stockholm läggs i 
tunnel. Bland motionerna som antogs var a tt torp
grunder och fäbodgrunder bör m arkeras som forn
minne på ekonomiska kartor. Riksförbundet kontak
ta r  R iksantikvarieäm betets fornläm ningsregister i 
frågan. Hem bygdsföreningarna bör se till a tt  torpin
venteringarnas resu lta t finns hos riksantikvarie
äm betets kontor. E tt u tta lande görs till posten om 
bevarande av postens service på landsbygden.
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In rik tn ing  kom m ande år
1993-94 kommer Sveriges hembygdsförbund a tt  in 
rik ta  sig på
• a tt  tydliggöra och vidareutveckla det svenska 

kulturarvet,
• a tt  intensifiera hem bygdsarbetet i stad  och tätort. 

Studier, rikshistoria på hemmaplan  planeras i
sam band med utställningsproj ektet Den svenska his
torien. Deltagande i projektet Kulturm iljövård i sko
gen kommer a tt  ske i studiecirkelform. Förbundet 
p lanerar en kampanj med staden som tem a, där en 
metodik för stadsstudier kommer a tt  u tarbetas. Skel
lefteå föreslås bli en av försöksorterna.

1996 planeras e tt hembygdens år med tem at Nils  
Holgerssons resa i nutiden. E tt förslag ä r a tt  enga
gera skolelever a tt  forska om hembygden och doku
m entera detta  på film. Lokala hembygdsföreningar 
och länsförbund utform ar själva projekten. Arbetet 
börjar hösten 1994 och ska vara k lart 1996. Då 
s ta rta r  Nils sin resa ru n t i hela landet efter ”origina

lets” tidtabell, och det är tän k t a tt  han ska komma 
flygande! De hembygdsföreningar som deltar gör ett 
arrangem ang vid Nils’ besök.

P erson liga  reflex ion er
M er tid borde ha ägnats å t a tt  diskutera verksam he
ten. Riksförbundet tycks enligt styrelsens berättelse 
göra en stor insats som är viktig för hembygds
rörelsen som helhet. Till inkomna motioner hade 
styrelsen tagit ställning i förväg. Tyvärr kvävde 
detta  mycket av debatten. I Västerbotten är det få 
hembygdsföreningar som anslu tit sig till riksförbun
det, vilket avspeglar sig i an ta le t ombud.Vårt län 
hade bara  två ombud, m edan Norrbotten hade fem. 
H är borde vi b ä ttra  oss. Länsförbundet ha r en viktig 
uppgift som förmedlande länk  m ellan riksnivån och 
lokala hembygdsföreningar.

U lf Lundström

Känner du igen personerna på bilden från Svanabyn, Dorotea ? 
Skicka in uppgifterna till Bildarkivet, Västerbottens museum.
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Behöver en hy en svart låda?

M inns n i G ottrörakatastrofen  1991? D en  
lilla  byn in till A rlanda kom  då på allas  
läppar. N u slu tad e denna flygolycka re la 
tiv t vä l i  jäm förelse  m ed andra katastro 
fer, där e tt o ta l m än n isk oliv  u tp lån as på  
några sekunder. H ur vet m an i d essa  fa ll 
vad som  skett? Jo, genom  p lan ets sv a r ta  
låda , där h ela  h än d elseförloppet finn s  
dokum enterat.

Lika viktig som svarta lådan ä r för a tt  dokum entera 
e tt flygplans inre m ekanism  är en svart låda för en 
by. Varje by m åste genom m innesuppteckning och 
dokum entation skapa sig en egen svart låda, där 
m innet och historien lagras, annars riskerar bygden 
a tt tappa sitt minne, vilket om något vore katastro 
falt.

Varje by ska naturligtvis avgöra hu r innehållsrik 
dess svarta  låda skall vara. Den kallas idag säkert 
byakista och innehåller m åhända arkivhandlingar, 
kartor, föreningsprotokoll och kanske några fotogra
fier. Vad som å te rs tå r är a tt  kom plettera det äldre 
m aterialet med uppteckningar om livet i byn under 
1900-talet. Tar m an inte tillvara den m untliga trad i
tionen kommer byns utveckling under de senaste 
hundra åren a tt  förbli e tt oskrivet blad i byns egen 
historiebok. Glöm inte heller nutiden! Beskriv byn av 
idag och fotografera vardagen! Tänk på a tt byn egent
ligen är e tt levande m useum  och passa på a tt  inven
tera  vad som finns kvar av t.ex. jordbruksm askiner 
och hushållsredskap.

Även fram tidsfrågorna är viktiga! Blir byborna 
m edvetna om byns händelseförlopp ta r  m an lärdom 
av historien och engagerar sig i fram tiden. D åtid - 
nu tid -fram tid  hör oåterkalleligen ihop.

Studiecirkelprojektet initierades av hembygds- 
entusiasten och folkbildaren Sture Karlsson i Övre 
Bäck. Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten 
erbjuder alla intresserade i länet a tt  ta  del av studie
cirkeläm net, som benämnes Byn där vi bor, för a tt 
bevara och utveckla den lokala kulturen. Tänk om 
läts sam tliga byar kunde engageras i projektet. Låt 
oss genom att tillvarata oeh lära känna vår historia 
fylla vår egen svarta låda!

A nnika Hallinder, Skellefteå museum

Anna Ekbäck i Lilla Annevare, Bäsksjö, konserverar köttbullar.
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