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I / ~ |  p ' h j '  n  V ä s te rb o tte n s  m u s e u m  s p e la r  e n  a llt  a k tiv a re  roll i
I m v v I U  s a m h ä llsp la n e r in g e n  g e n o m  a t t  v ara  m e d  och  lä m n a

a n b u d  p å ,e l le r ta  in itia tiv e t till,o lika a rkeo log iska  u p p 
d rag . D et kan  g ä lla  in v e n te r in g sa rb e te , a n a ly se r  och 
re g e lrä tta  arkelogiska u n d ersö k n in g ar inför p lan e rad e  

v äg b y g g en  eller jä rnvägsdragn ingar, in ven te ringar i Ijällom rådet, sk o g slan d e t och så 
vidare. U ppdragen  sysselsä tter i g e n o m sn itt 4 - 5  a rk e o lo g e r vid m u s e e t  i U m eå u n 
d e rv in te rh a lv å re t och y tte rlig a re  7 - 8  vid so m m a re n s  in v e n te rin g sa rb e te  och an d ra  
u n d ersö k n in g ar.

Åsa Lundberg, a rk eo lo g  och  1:e a n tik v a rie  vid V ä s te rb o tte n s  m u s e u m , in led e r 
m e d  e n  ö v e rs ik t ö v e r a llt in tre s s a n t so m  h ä n t  in o m  d e n  v ä s te rb o ttn is k a  a rk e o 
login  d e  s e n a s te  å re n . H on b id ra r  också m e d  e n  artik e l o m  u tg rä v n in g a rn a  vid 
P räs ts jö d ik e t i U m eå d ä r  m a n  g jo r t  fy n d  av s p ju ts p e ts a r  av  b ro n s  och  av  k v arts .

Roger Engelmark\i\d Institu tionen för arkeologi och sam iska stud ier vid Um eå univer
sitet,spekulerar i om  d e t funnits m änniskor i våra trak ter redan före d en  sen aste  istiden.

A rk e o lo g e rn a  Charlotta Sanell & Andreas Stångberg, so m  b å d a  h a r  lån g  e r fa 
re n h e t  av  in v e n te r in g sa rb e te  i Ijällm iljö , skriver o m  A tok lim pen  i T ärna, e n  g a m 
m al sa m isk  k u ltu rm iljö .

Gunhild Rydström, a rk e o lo g  v id  S k o g s m u s e e t  i L ycksele, r a p p o r te r a r  o m  
s ö k a n d e t e f te r  sk o g ssam isk a  k u ltu r lä m n in g a r  i sk o g s la n d e t.

A rkeolog OlofÖstlund vid Skellefteå m u se u m  b e rä t ta r  o m  e n  "n y "so rts  s te n s ä t t 
n ingar, tre  g rav ar so m  k o n s tru e ra ts  på e t t  o v an lig t sä tt.

Anders Huggert,a rk eo lo g  vid V ä s te rb o tte n s  m u se u m ,s k riv e r  d e ls  o m  m ärk lig a  
fy n d  i s a m b a n d  m e d  e n  d ik e sg rä v n in g  i L a p p v a ttn e t,d e ls  o m  e n  u n ik  flin tyxa so m  
h it ta d e s  fö r m e r  ä n  h u n d ra  å r  s e d a n  i S k e lle fte trak ten .

Berit Andersson, a rk eo lo g  vid m u s e e t, sk river o m  e n  tid ig  b o p la ts  i F lurkm ark, 
U m eå so m  u n d e rsö k ts  vid se m in a rie g rä v n in g a r.

Lillian Rathje, en av  m u see ts  arkeologer, reso n erar o m  m öjliga bop la tse r längs d å 
v aran d e  kustlinjen u n d e r b rons- och jä rn å ld e r i trak ten  kring H ertsångersfjärden .

Susanne Sundström, också  a rk eo lo g  vid m u s e e t ,  b e r ä t ta r  o m  vilka s k a tte r  so m  
d ö lje r sig  i m u s e e ts  fö rh is to risk a  sam lin g a r.

I Nära notiser få r  vi e n  p å m in n e lse  o m  a t t  d e t  ä r  b ra a t t  g e  b o r t tid sk rif te n  
Västerbotten i ju lk la p p  s a m t a t t  d e t  s n a r t  ä r  d a g s  a t t  söka s tip e n d ie r  u r  H em b y g d s- 
fo n d e n .

V ä s te rb o tte n s  län s  h e m b y g d s fö rb u n d  vill fram fö ra  e t t  v a rm t ta c k  till V äste r
b o tte n s  län s  la n d s tin g  so m  g e n o m  a t t  p re n u m e re ra  till s in a  k lin iker och m o t ta g 
n in g a r  g e r  e t t  v ä lk o m m e t s tö d  till tid sk riften .

Samtliga bilder är ur Västerbottens museums fotoarkiv, Vbm, om inget annat anges.



R e d a k t i o n e n  b e r  a t t  f å  ö n s k a  
G o d  J u l  o c h  G o t t  N y t t  Å r 
m e d  h j ä l p  a v  H e r m a n  
F a h l g r e n s  f o t o g r a f i  f r å n  
" R ö d k a s e r n "  i R e n h o l m e n ,  
B y s k e  p å  1 9 2 0 - t a l e t .
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A rkeolog Berit A ndersson  t i t ta r  in b akom  s ten a rn a  vid v is te t i T jelon i 
A m m arnäsfjällen .

Spår från niotusenår
Å S A  L U N D B E R G

Hur levde våra förfäder och -mödrar här i 

Västerbotten under stenåldern? Behöver vi 

kunna något om det? Jomenvisst -  så länge 

någon ställer frågor om "förr i tiden", så finns 

också ett behov av att få veta. Det är också 

därför alla skapelseberättelser kommit till -  

om kunskapen om vår härkomst saknas så 

skapar vi den själva. Vi behöver våra rottrådar.

Frågan om hur vi levde förr, kan vi bara delvis be
svara. När vi ställer den frågan till e tt barn idag, så 
blir det självklara svaret oftast ”dom bodde i grot
tor och dom gjorde pilar av flinta”. Skolan och vi 
vuxna lär u t en förhistoria som i bästa fall hör hem 
ma i Sydeuropa och Sydskandinavien. Men vi har 
vår egen spännande förhistoria här i norr. Den 
handlar om älgjakt, varma hyddor och bländande 
vita, kolsvarta eller varmt röda och otroligt vackra 
stenmaterial till våra redskap. D et är vår historia vi 
först och främst ska lära u t och känna samhörighet 
med. A tt berätta om flintsmeder i Skåne eller 
kungagravar i Uppsala ger istället känslan av att allt 
hände någon annan stans m en inte här.

Västerbottens museum har nyligen genom 
medarbetarna Susanne Sundström och Anders
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Karlsson färdigställt en lärobok om länets 
kulturarv. Den heter SPAR  och det är en bok 
som skall visa våra barn på alla de kulturskat
ter som alldeles gratis finns att se runt om
kring oss. SPÅR  är under produktion och 
kommer att ges ut av hembygdsförbundet 
vårvintern 2002.

Förhoppningsvis kommer länets barn om 
några år att ge ett bättre svar på frågan om hur 
stenålderns människor levde.

Läran om forntiden

Arkeologi, som kommer av det grekiska or
den archai'os (urgammal) och log ia (lära), 
betyder läran om forntiden. Med det menas 
egentligen tiden före vårt skriftspråk. Men 
den arkeologi som bedrivs idag begränsas inte 
enbart till de förhistoriska perioderna stenål
der, bronsålder och järnålder. Idag undersöker 
vi även mänskliga spår i medeltida och ibland 
även historiska lämningar om de är varaktigt 
övergivna och av stort intresse. Vi pratar allt 
mer om kulturhistoriska lämningar som ett 
samlat begrepp för fornlämningar från förhis
torisk och historisk tid. Dit hör också sådant 
som inte räknas till fornminnen, men som ändå 
berättar om aktiviteter från en svunnen tid. 
Fomminneslagen hjälper oss att skydda fom- 
lämningarna och i Skogslagens §30 finns före
skrifter om hänsyn till även sentida kulturhis
toriska spår som till exempel stigar, skogskojor 
och märken i träd med mera.

Genom tiderna har arkeologins betydelse 
skiftat liksom intresset hos gemene man. 
T render har ibland styrt vad som ansetts vara

intressant och inte, men oavsett skiftande 
trender så har kunskapen om vår förhistoria 
hela tiden ökat.

Västerbotten har historiskt varit delaktigt i 
vårt kulturarvs bevarande. Johannes Bureus 
(eller Johan Bure), vars mormors far grund
läde Bure-ätten i Bureå, Skellefteå, var lan
dets ”förnämste upphovsman” till 1600-ta- 
lets kulturintresse. Han undervisade Gustav 
II Adolf som påverkades starkt av Bureus in
tresse för forntid och mystik. År 1630 tillsatte 
konungen Bureus som vårt lands förste riks
antikvarie. Intresset var väckt och 1666 an
togs i Sverige en lag till skydd av våra ”Monu
menter och Antiquiteter”. D et var den första 
lag i Europa som påbjöd ett skydd för forn
lämningar. Även om den fick liten betydelse 
i början så markerar den en hållning som gyn
nat kulturarvets bevarande i Sverige. Vid den 
här tiden var kunskapen om Norrlands förhis
toria begränsad till vetskap om monument, 
alltså rösegravama, och fornfynd, vanligen 
stenyxor och spjutspetsar. Den första boplat
sen i Norrland hittades först 1888, något som 
dock inte fick lika stora rubriker som bränder
na i Umeå, Holmsund och Sundsvall som in
träffade samtidigt detta år.

Under första hälften av 1900-talet var det 
främst två personer, med ett brinnande intresse 
för forntiden, som dominerade kunskapsin- 
hämtandet; skolläraren O.B. Santesson och 
köpmannen och arkeologen Knut Tinnberg. 
Dessa båda letade var för sig reda på flera hund
ra boplatser längs älvstränderna i Norrlands in
land. En mer probleminriktad forskning före

Den van liga  a rkeo log iska  
p e rio d in d e ln in g en :

Äldre s ten å ld e r 
1 0 0 0 0-4200  f. Kr.
Yngre s ten å ld e r 
4 2 0 0 -1 8 0 0  f.Kr. 
B ronsålder 
1 8 0 0-500  f.Kr.
Järn å ld e r

500 f .K r-1050 e.Kr.
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A rkeolog S usanne  S un d strö m  beskriver en  förfallen  kåta  
på  R odinskullarna vid M arsfjället i V ilhelm ina socken.

togs också tidigt av arkeologen och antikva
rien Gustaf Hallström som publicerade 
många skrifter om norrländsk forntid.

Olika slags undersökningar

Den andra hälften av 1900-talet har innebu
rit arkeologiska undersökningar i samband 
med älvregleringar och fornminnesinvente
ringar i Riksantikvarieämbetets regi men ock
så forskningsprojekt i både Skellefteområdet 
(Nordarkeologi) och i älvdalarna (Norrlands 
Tidiga Bebyggelse). Arkeologiska undersök
ningar på söndereroderade stränder, en följd av 
vattenregleringama, bedrevs under 70-talet av 
Västerbottens museum med hjälp av AMS- 
medel. Resultatet blev att många nya fornläm-

ningar hittades. Slutligen har en väsentlig ök
ning och breddning varit påtaglig efter 1975 
när ämnet arkeologi fick en egen institution vid 
Umeå universitet. Forskningen om Norrlands 
forntid fick då en lokal förankring i en omfatt
ning som den tidigare inte haft.

Under 1900-talets andra hälft har arkeolo
gin också tagit alltmer hjälp av naturveten
skaplig kunskap och numera görs alltid HC- 
dateringar på träkol m ed mera för att man ska 
få veta hur gammal en fornlämning är. D ate
ringar m ed hjälp av årsringar på trä, dendro- 
kronologi, kan sedan några år även göras vid 
Skogsmuseet i Lycksele. Osteologiska analy
ser, det vill säga en undersökning av benfrag
m ent för att få veta vilka djur som jagades, 
görs vid de flesta undersökningar. Miljöun
dersökningar i form av analyser av bevarade 
pollen, makrofossilanalyser, mätning av fosfa
ter och magnetism i marken är olika m etoder 
som används för att finna svar på frågor om 
klimat och växtlighet samt människans akti
viteter på platsen vad gäller växtföda, avfalls- 
platser och eldningsplatser.

Kulturarvet i skog och bygd

I detta num m er av Västerbotten vill vi berätta 
om några av de spännande resultat som kom 
m it fram under de allra senaste åren. I länet 
pågår för närvarande ett stort antal projekt 
som vart och ett ger oss ett bättre underlag för 
att kunna tolka hur livet kunde te sig för de 
forntida människorna i vår del av världen. De 
institutioner som bidragit till denna kun
skapssökning är Västerbottens museum, 
Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele
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och Institutionen för arkeologi och samiska 
vid Umeå universitet.

Sedan 1997 är länets tre museer delaktiga 
i flera kulturhistoriska projekt som har varit 
framgångsrika och intressanta på olika sätt. 
E tt av de största och mest spännande är Kul
turarvet i skog och bygd där Västerbottens läns 
hembygdsförbund är huvudm an och anord- 
nare. Projektet, som är en ny form av kulturhi
storisk inventering, påbörjades 1997. Skogs- 
vårdsstyrelsen i samarbete m ed Länsstyrelsen 
och länets museer startade då ett projekt vars 
mål är att skogsbruket ska kunna visa den 
hänsyn till forn- och kulturlämningar som la
garna kräver, samtidigt som kunskapen om 
kulturlämningar i länet ökas. För att undvika 
att skada lämningar vid skogsbruksåtgärder 
måste man veta var de finns och arbetet med 
att leta reda på dessa utförs av arbetslösa i 
länets kommuner. Handledning och gransk
ning utförs av museets personal för att det 
färdiga resultatet skall få samma kvalitet som 
en inventering av fackutbildade inventerare. 
Projektet innefattar även information till all
m änheten om vårt kulturarv. En annan fördel 
med detta inventeringsarbete är att invente- 
rarna arbetar i sin egen hem trakt och att nya 
kunskaper därför förs direkt tillbaka till byg
den. Projektet beräknas fortsätta i ytterligare 
fem år.

Med ett undantag har länets alla kom m u
ner deltagit i projektet. Antalet lämningar har 
utökats mest i Malå kommun där det tidigare 
var glest mellan kulturlämningar i våra regis
ter. Även i Umeå kommun har antalet u tö
kats rejält och inom projektet har några hittills

diffusa gropformer kunnat konstateras vara 
fomlämningar. Ett sådant exempel är fyndet av 
en kolningsgrop, det vill säga framställningsplats 
för träkol innan kolmilornas tid.

Framför allt har projektet kunnat dokume- 
tera de synliga spåren efter gamla, m en inte 
urgamla, sätt att leva som våra nära förfäder 
använde sig av. Ofta är det vardagliga slitet för 
sisådär 500 år sedan glömt sedan generationer 
och bara de storslagna händelserna finns doku
menterade. A rbetet m ed kolning till exempel 
har varit omfattande och många liggmilor har 
hittats de senaste åren. Liggmilan är en äldre 
typ av mila m ed liggande virke som nam net 
också antyder. I år har även ett stort antal 
stockhagar hittats. De är sannolikt från början 
av 1800-talet innan skogen blev inkomstbring
ande. De uppfördes i olika syften, till exempel 
som inhägnad för renar, runt en gård eller som 
en avgränsning rakt igenom skogen. Dessa 
knuttimrade, kraftiga byggverk har framför allt 
hittats i Malå och Norsjö kommuner.

Flera viktiga forn- och kulturlämningar har 
hittats under de säsonger som arbetet pågått. 
Bland annat har en tidigare okänd seite hittats 
och dessutom länets andra hällristningslokal 
med för området ovanliga ristningar. Dessa 
nyfunna ristningar ligger vid Oreälven, nära 
byn Torrböle i Nordmaling. Länets enda tidi
gare kända hällristningsplats finns i Norrfors 
vid Umeälven. E tt annat viktigt fynd är en 
medeltida järnframställningsplats nära Brax- 
träsk i Norsjö. Slagg från platsen har daterats 
till 1470. Platser där järn framställts m ed låg
tekniska m etoder har aldrig tidigare hittats i 
Västerbotten. En småskalig järnproduktion
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har alltså förekommit i länet innan järnbruken 
i Olofsfors och Robertsfors etablerades under 
1700-talet, men vi vet inte vilken omfattning 
den hade. Spåren från medeltid och historisk 
tid är för många människor en viktigare sym
bol för vårt kulturarv än förhistoriens spår som 
vi inte kan knyta an till på samma sätt. Nu 
beskrivs även dessa sentida torpargrunder och 
tjärdalar på samma sätt som forntida gravar 
och platserna markeras in på kartor. Materia
let kommer att finnas på Skogsvårdsstyrelsens 
kontor, i Länsmuseets arkiv och vid Länsstyrel
sens kulturmiljöavdelning.

Genom detta inventeringsarbete ökar 
mängden kulturlämningar i länet med flera tu 
sen varje säsong -  samtidigt som medvetandet 
om vårt rika kulturarv ökar i samma takt. Pro
jektet drivs med EU-medel, bidrag från Riksan
tikvarieämbetet, medel från länsarbetsnämn
den samt insatser från Länsstyrelsen, Läns
m useet och Skogsvårdsstyrelsen.

Fjällinventeringen

Ett annat projekt är inventering av fornläm- 
ningar i fjällregionen, fjällinventeringen. Den 
utförs av museets personal i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet, RAA. En framstöt 
från de tre nordliga länen om att inventering
ar borde göras i de delar av fj ällen som aldrig 
tidigare genomsökts, resulterade i att särskil
da medel från RAA tilldelades länen under en 
sex-års period.

Framför allt har många samiska lämningar 
kunnat tillföras länets register över fornläm- 
ningar. Visteplatserna med härdar, kåtatom 
ter och källargropar har kartlagts över en stor

del av fjällregionens enorma vidder. Även 
förhistoriska gravar och bostadslämningar 
har återfunnits och i vissa fall mycket gamla 
lämningar. Även om fjällen aldrig varit tä tt 
befolkat så har här vistats människor i alla ti
der och nu har vi en möjlighet att få en bättre 
inblick i vad som försigått här.

Exploateringsundersökningar vid kusten

Andra viktiga uppdrag som museerna utför är 
de arkeologiska undersökningar som görs in
för bland annat väg- och järnvägsbyggen, till 
exempel den nu aktuella ombyggnaden av 
E l2 och Botniabanans projektering. Jämvägs- 
planerna är ännu i sitt inledningsskede och en 
utredning samt mindre utgrävningar har u t
förts av museet. Flera nya gravar har påträffats 
där nya former antyder att vi ännu inte vet allt 
om våra förfäders idéer och handlingar. En ny 
typ av grav hittades i Umeås västra utkant och 
undersöktes vid planeringsskedet av E 12 som 
vi berättar om i detta nummer.

I Skellefteregionen har nya och gamla 
gravtyper undersökts under senare år. Ett 
vackert röse undersöktes denna sommar inför 
E4-omläggningen. Både brända och obrända 
ben hittades. Benbitarna skall analyseras för 
att vi ska kunna konstatera om de kommer 
från människor och de skall även dateras. I 
samband med detta vägbygge undersöktes 
även tre boplatser. På en av dessa hittades för 
området ovanligt många dekorerade kera
mikskärvor, framför allt ristade ränder. Kera
mik är en fyndkategori som tidigare inte har 
varit vanlig här i kustområdet, men i takt med 
att fler boplatser påträffats visar det sig att
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Från u tg räv n in g a rn a  vid P rästsjöd ike t. Ib land m åste  m an sp än n a  up p  
en  p resen n in g  fö r a t t  få d e t  rä tta  fo to g raferin g slju se t.

man tillverkat krukor här sedan bronsåldern, 
det vill säga cirka 1800-500 f.Kr. Bland annat 
undesöktes denna sommar en boplats på en 
villatomt i västra delen av Umeå, där inte 
mindre än tre olika typer av keramik hittades. 
Speciellt för keramiken här i Norrlands kust- 
och inland är att den ofta är magrad med as
best, vilket för oss idag låter farligt. För brons
ålderns keramiker innebar det att man fick ett 
mycket hållbart gods som kunde formas med 
tunna, smidiga kärlväggar. Annan magring av 
leran förekommer men är ovanligare. Ännu

har bara små skärvor hittats men förhopp
ningsvis kan vi så småningom hitta större bi
tar som kan ge oss möjlighet a tt se både stor
lek, form och kanske hela kärlets dekor.

Norrlands förhistoria brukar vi säga går 
tillbaks till tiden för inlandsisens avsmältning 
för niotusen år sedan, m en kanske kan vi i 
framtiden flytta den ännu längre tillbaks. Vi 
börjar denna skrift m ed de nya rön som säger 
att vi skulle kunna hitta ännu äldre spår på 
platser som inte har omformats av isens fram
fart när den försvann.
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Istidens 
västerbottningar
R O G E R  E N G E L M A R K

I början av 1800-talet lades de första tankarna fram om en omfattande ned

isning i Alperna och Nordeuropa. Isräfflor och flyttblock var viktiga belägg 

som inte kunde förklaras med Syndafloden. Det dröjde dock länge innan 

istiden blev allmänt accepterad. Så småningom kunde det också påvisas att 

det existerat flera istider, glacialer med mellanliggande varmare perioder, 

mellanistider eller interglacialer. Fram till 1960-talet trodde man att Sverige 

legat under ett kilometertjockt istäcke under hela sista istiden, Weichsel.

Man kunde påvisa att områden utanför isens 
utbredning hade haft fluktuerande klimat 
och att isen avsmält vid flera tillfällen, åt
minstone i randområdena. Dessa varmare pe
rioder, interstadialer, har fått namn efter typ
lokalerna där de påvisades. De interstadialer 
som diskuteras i det följande är Brörup i Dan
mark och Odderade i Tyskland. D et dröjde 
dock in på 1960-talet innan vi visste att av
smältningen gällde betydande områden. Nu 
anser geologerna att under åtminstone ett par 
av dessa varmare och torrare interstadialer 
har isen smält bort, även från norra Skandina
vien. Ännu återstår mycken forskning innan 
istidens kronologi och miljö är klarlagd. En av

de största svårigheterna gäller dateringar. 
14C-metoden har successivt förfinats och kan 
utnyttjas för material som är uppem ot 50 000 
år gammalt, men precisionen blir inte god. 
Termoluminiscens går att använda även för 
mycket äldre dateringar, men det är svårt att 
få fram bra dateringsmaterial.

Vilka avlagringar finns från interstadialer- 
na som skulle kunna ge oss information om 
miljö och människa för så länge sedan?

Submoräna sediment

I slutet av 1800-talet upptäckte man organis
ka, fossilförande avlagringar i Jämtland och 
Härnösand som låg under flera m eter av m o
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rän. I början av 1900-talet hittades samma 
företeelser också i Bollnäs. Efter viss diskus
sion kunde man enas om att avlagringarna 
måste vara interglaciala eftersom man ansåg 
att istiden varit en enhetlig tidsrymd av ned
isning. Avlagringarna innehöll växt- och djur
lämningar som gav en betydande klimat- och 
miljöinformation. Senare har allt fler submo- 
räna sediment uppdagats också i Västerbot
ten. Vid Bjurliden söder om Boliden hittade 
man 1949 avlagringar som klassades som in
terglaciala. Fossilfynden antyder en fjäll
björkskog. De omfattande grävarbetena vid 
våra älvar för kraftverk och dammar har re
sulterat i ett antal submoräna avlagringar, i 
Västerbotten vid Gallejaur, Juktan och Vojm- 
ån. Med den nya vetskapen om Weichselisti- 
den så har alla blivit omtolkade till a tt härröra 
från interstadialer. 14C-dateringar har gjorts 
och hamnar kring 30-50 000 år BP (before 
present, alltså före nutid).

Dödismoräner

Under 1970- och 1980-talet har sjöar och 
myrar m ed två eller till och m ed tre bottnar 
upptäckts. Med det menas att under det ho- 
locena, postglaciala sedimentet, eller under 
torven, ligger ett tun t lager sand eller grus och 
under det kommer en ytterligare avlagring 
som är utbildad under kalla interstadiala för
hållanden. D et betyder att glaciärerna har le
gat stilla och inte transporterat material i nå
gon större utsträckning. Själva moränen är 
utbildad i en tidigare fas av Weichselistiden. 
Undersökningarna av dessa avlagringar är 
huvudsakligen koncentrerade till Norrbotten
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och en moräntyp som kallas Veikimorän. 
M oräntypen är vanligast i Norrbottens inland 
men finns också i Västerbotten, till exempel 
vid Lycksele. Andra dödismoräner kan väl 
tänkas erbjuda samma förutsättningar. Två 
interstadialer är identifierade i Norrbotten, 
den yngre Tärendöinterstadialen och en äldre 
som anses vara samma som den nordfinska 
Peräpohjolainterstadialen. Den senare anses 
samtida m ed Jämtlandsinterstadialen och vi-
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dare sammanfalla tidsmässigt m ed Brörup- 
interstadialen, medan Tärendöinterstadialen 
anses motsvara Odderade. Kronologin är 
fortfarande oklar på grund av svårigheterna 
m ed dateringar.

Miljön under interstadialerna

De organiska lagren under moränen går att 
analysera på samma sätt som postglaciala or- 
ganogena lager. Pollen, frön och ved från väx
ter liksom insektsrester och ben från dåtidens 
djurvärld finns bevarade i lagren. Det gör att 
vi känner till en hel del om miljön under in- 
terstadialema. Vi har haft åtminstone två in- 
terstadialer som efterlämnat material och det 
kan inte uteslutas att ytterligare interstadialer 
har existerat. Dateringsproblemen gör det 
svårt att veta vilka submoräna sediment som 
är samtida.

Sedimentet i Boliden är bildat i ett grunt 
sötvatten. Pollenanalys visar att vegetationen 
bestod mest av gräs och örter samt buskar av 
viden och dvärgbjörk. Mindre halter av träd
pollen från björk och tall, delvis bestämda till 
cembratall, anses långspridda. Växtligheten 
liknar mest den man finner på en fjällhed. I 
Gallejaur är andelen björkpollen betydligt 
frekventare och antyder en åtminstone gles 
björkskog.

Två lokaler söder om länsgränsen är välun- 
dersökta, Härnösand och Långsele. De anses 
tillhöra samma interstadial, Brörupintersta- 
dialen. Pollenanalyserna härifrån gav lite mer 
trädpollen, i Långsele mest björk men i Här- 
nösandslokalen finns tall, gran och lärk. In
sektsanalyserna visar emellertid att klimatet

var arktiskt och många arter finns i dag bara 
på tundran i norra Ryssland. Trädpollena 
måste vara långspridda. Pollenanalyser från 
Norrbotten visar samma sak: arktisk tundra 
med en del björk i den äldre interstadialen, 
Peräpohjola som likställs m ed Brörup.

Den yngre interstadialen ditTärendö, Tåsjö 
och möjligen Juktan och Vojmån brukar räk
nas, och som korreleras med Odderade, har ett 
ännu hårdare och mer kontinentalt klimat. 
Undersökningarna är ännu bristfälliga.

I de västerbottniska submoräna sedimen
ten har inga kända djurben uppdagats och 
den sura berggrunden gör att ben bevaras 
dåligt. I kalkrika områden i Norge, Sydsverige 
och i Jämtland har ett stort antal ben och tän
der från fyrfotadjur tillvaratagits. Den mest 
kända lokalen i Norrland är Pilgrimstad i 
Jämtland som hittades i samband m ed grus- 
täkt på 1940-talet. Skelettrester av ren och 
m am m ut tillvaratogs. Fler fynd av m am m ut 
liksom fynd av myskoxe föreligger från Jäm t
land, de har sannolikt alla levt under intersta
dialer som fanns under Weichselistiden.

Utan att ha helt klarlagt istidens kronologi, 
exakta antalet interstadialer och vilka som är 
samtida m ed vilka, så kan vi få en god bild av 
miljön. E tt arktiskt klimat förhärskade, under 
de varmaste perioderna kunde fjällbjörkskog 
växa i Västerbotten, men under resten av de 
isfria perioderna täcktes länet av tundra. D et 
fanns då fler djurarter anpassade till den mil
jön och många stora djur, den så kallade me- 
gafaunan. De flesta, som m am m ut och mysk
oxe, dog sen ut i slutet av istiden och endast 
renen blev kvar i Skandinavien.
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Människan

Har det funnits människor i Västerbotten 
under interstadialerna? Sannolikt ja. Klima
te t var kärvt men det fanns ett överflöd av 
jaktbart vilt. Människan har aldrig tvekat att 
exploatera kalla områden. Elden och kunska
pen om kläder och bostad gav förutsättningar 
att kolonisera istidstundrorna. Mellanpaleoli- 
tiska kulturer av Mousterien-typ är vitt u t
bredda. Spår av människor ända uppe vid 
Polcirkeln i Ryssland daterade till 40 000 år är 
talande. På närmare håll finns Varggrottan i 
Österbotten som måste nämnas. Diskussio
nen om artefakternas, alltså föremål bearbe
tade av människohand, äkthet liksom den rät
ta dateringen pågår. Finns det ytterligare m a
terial som antyder människors närvaro i när
området? Arkeologen Knut Tinnberg samla

de under 1930-talet e tt stenmaterial han an
såg vara artefakter från det inre av Lappland. 
Arkeologen Axel Bagge publicerade m ateria
let från Torneträsk och han ansåg att trots 
sina grova primitiva drag var en hel del pro
ducerat av mänsklig hand. Allt var dessutom 
svallat, även det som insamlats långt ovanför 
strandlinjen. Isdämning och tippning på 
grund av landhöjning har föreslagits. Mer tro
ligt är att de är vindslipade. Vindslipningen är 
påtaglig på ytliga block och stenar från inter- 
stadiala perioder och Tinnbergs fynd har san
nolikt upplevt en interstadial.

Eftersom endast begränsat moränmaterial 
avlagrats under senare delen av istiden i om 
råden m ed Veikimorän så ligger faktiskt in- 
terstadialernas markytor öppna för arkeolo
gisk inventering.
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A toklim pen 
reser sig som  en 
"drakrygg" i den  

i öv rig t flacka 
b jö rkskogs- 

te rrä n g e n .

Atoklimpen -  ett samiskt kulturlandskap
C H A R L O T T A  S A N E L L  &  A N D R E A S  S T Å N G B E R G

Vid Risbäcken i Tärnafjällen ligger det i landskapet tydligt markerade berget Atoklimpen 

-  Aatoklimpoe -  som är ett heligt berg till vilket samernas förfäder har offrat. Enligt en 

del äldre källor har man offrat här ända in på 1900-talet. Artikelförfattarna beskriver ett 

samiskt kulturlandskap med anor långt tillbaka i tiden som ligger inom Vapstens sameby.
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Atoklimpen skrivs Atoklinten på de fjällkartor 
och andra kartor som finns. D et gamla lokala 
nam net har dock alltid varit Atoklimpen. Ato 
betyder den där på sy dsamiska, det vill säga 
fj ället som lätt känns igen, utan att det behövs 
något särskilt namn. Söder och väster om 
Atoklimpen rinner Sierkejohke, Risbäcken. 
En mängd små fjällbäckar fyller på vatten i 
Sierkejohke. I denna dalgång ligger e tt samiskt 
kulturlandskap inom Vapstens sameby.

Vapstens sameby

Vapsten är i dag en fjällsameby i Västerbot
ten som sträcker sig från norska gränsen till 
Bottenvikskusten. Gränsen norrut m ot Ubme- 
je Tjeälddie (Umbyns sameby) utgörs i dag av 
Jovattsdalen samt Umeälvens huvuddalgång. 
Gränsen söderut m ot Vilhelmina norra sam
eby utgörs av Vapstälven, Virisen samt via 
Södra Gardfjället norr om Vojmåns dalgång 
och vidare åt sydöst genom barrskogsområdet. 
Man får dock räkna m ed att dessa gränser sä
kerligen har ändrats något flera gånger under 
årens lopp. D e västra delarna av Vapsten do
mineras av Södra Storfjället och Arefjället 
samt de stora fjällsjöarna Abelvattnet, Are- 
vattnet och Ropen.

Atoklimpen är ett ovanligt fjäll, som består 
av en svårvittrad bergart dominerad av mine
ralet serpentin. Denna innehåller i sin tur 
bland annat asbest. D etta medför att floran 
på fjället blir mycket speciell, det är endast 
vissa växter som trivs i den tämligen giftiga 
miljön. Inne på norsk sida finns ett par m ind
re berg av samma bergart.

Vapsten hörde tidigare till den stora Lais 
Lappby och Pite lappmark. År 1607 splittra
des Laisbyn upp och Vapsten kom då att till
höra Ume lappmark. Enligt j ordaboken fanns 
det 21 skattepliktiga samer i Vapsten 1695. 
När riksgränsen mellan Norge och Sverige 
drogs upp 1751 delades det ursprungliga 
Vapstensområdet upp i två delar, en norsk 
och en svensk del.

Vapsten har tidigare varit indelat i olika så 
kallade lappskatteland. Lappskattelanden var 
väl avgränsade geografiska områden och till
hörde enskilda samer samt deras familjer. De 
hade skaffat sig rätten till sitt område därför 
att de och deras förfäder av hävd vistats där. 
Lappskattelanden kunde ärvas, säljas, bytas 
och köpas, precis som vilka andra fastigheter 
som helst. De sju lappskatteland inom Vaps
ten som finns med i 1913 års förteckning över 
de olika lappskattelanden i Västerbotten, 
fanns redan i slutet av 1600-talet, enligt de 
tidiga uppteckningar som finns. Varje lapp
skatteland och dess ägare hörde också till ett

O m råd e t längs m ed 
S ierkejohke ä r b e lä g e t 
på no rd v äs tra  sidan  av 
Södra Storfjällsm assivet. 
S ierkejohke av v attn ar 
i h u v u d sak  S ierkejaure, 
Rissjön, och  rin n e r u t 
i ö s tra  K ru tva ttne t. Den 
får d ock  e t t  s to rt tillflöde 
från  d e  h ö g re  fjä llom 
råd e n a  g en o m  G apsjohke.

Krut-
vattnet
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särskilt distrikt, en så kallad lappby (ej att för
växla m ed vår tids sameby), och i det här fal
let, Vapstens lappby. D et är troligt att syste
m et m ed lappskatteland och lappbyar bygger 
på en inhemsk och gammal samisk landindel
ning. De samer som inte ägde ett eget lapp
skatteland kallades för sprintarelappar. De 
vistades dels på mindre fjällområden, som 
betraktades som allmänningar, och dels hyr
de de in sig hos olika husbönder på deras 
lappskatteland. D etta skedde oftast via släkt
skap. O m rådet väster om Atoklimpen hörde 
tidigare till lappskattelandet Risfjäll.

Inom detta lappskatteland har samer bott 
under flera tusen år. Renen har alltid varit 
viktig, som dragdjur, lockdjur vid jakt och för 
tillgången på mjölk och kött. Av renen fick 
man även material till kläder, redskap och 
förvaringskärl. Familjen hade en liten tam  
renhjord där vajorna mjölkades. Denna form 
av renskötsel brukar kallas intensiv och har 
före sekelskiftet 1900 bedrivits inom Vap- 
sten. Självklart har även jakt och fiske spelat 
en stor roll för samerna i Vapsten under alla 
tider. D et finns exempel på samer som i stort 
sett levt enbart på fiske i den tidigare så fisk
rika sjön Abelvattnet.

De första nybyggena inom Tärna socken 
insynades 1824, och det var Rönnbäck samt 
Angesdal. Allteftersom fler och fler nybygga
re sökte sig till Tärna-området, och insynade 
nybyggen åt sig, började även samerna att slå 
sig ned som nybyggare, i Björkvattsdalen till 
exempel. Ofta gjorde man det på sina lapp
skatteland, för att inte förlora den mark som 
man hade och skattade för. Flera nybyggen

som insynades av nybyggare utifrån, övertogs 
dock senare av samer. D etta medförde att 
många samer därigenom blev kombinations- 
brukare, som levde både av jordbruk och ren
skötsel. I praktiken innebar detta a tt några av 
familjemedlemmarna följde m ed renarna ner 
till vinterbeteslandet, medan de övriga stan
nade kvar och tog hand om jordbruket. År 
1928 kom så en renbeteslag som delade upp 
det samiska folket i renskötare och icke ren
skötare. Den svenska staten ansåg nämligen 
att en renskötare skulle vara nom ad och inte 
vara en bofast jordbrukare, man var således 
tvungen att välja mellan de olika näringarna.

I m itten av 1930-talet genom den så kalla
de dislokationen inflyttade flera nordsamiska 
familjer till Vapsten, eftersom de utestängts 
från sina gamla sommarbeten i Norge. Utan 
sommarbete fick de välja mellan att sluta

Intensiv och extensiv renskötsel

U nder m ån g a  h u ndra  år har sam erna  i V äster

b o tte n  haft ganska sm å, tam a  renhjordar. 

Vajorna m jölkades u n d e r som m aren . Särskilda 

d ra g -o c h  klövjerenar fan n s också i h jo rd en  

liksom  kalvarna. M an s lak tad e  vid b eh o v  

m en  särskilt u n d e r h ö sten . Den ex tensiva  

renskötseln  bedrevs tid igare  främ st i norra 

N orrbotten . Där har m an  sto ra  ren h jo rd ar 

m ed  halvvilda renar. Renen an v än d es i första 

han d  till slakt och transporte r. Sedan  1900- 

ta le ts  fö rsta  hälft d o m in e ra r d e n n a  form  av 

renskö tse l äv en  i V ä ste rb o tten s  län.
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m ed renskötsel eller tvångsförflyttas till sa
mebyar söderut. D etta är inget speciellt för 
Vapsten, inflyttning av nordsamer har skett i 
stort sett till hela det sydsamiska området. I 
och m ed den nordsamiska inflyttningen i 
Vapsten ändrades också renskötseln, den blev 
mera extensiv m ed större och inte så tama 
renhjordar. I dag är det uteslutande ättlingar 
till de inflyttade nordsamerna som bedriver 
renskötsel inom Vapsten.

De samer och deras tam djur som bo tt i 
om rådet har lämnat olika spår efter sig, kul
turspår. Många spår är ganska otydliga och 
det krävs e tt tränat öga för a tt upptäcka dem. 
Vid fornminnesinventeringen 1997 och 1998 
gjordes ett 100-tal nyupptäckter av arkeolo
ger från Västerbottens museum.

Rengärdor, renvallar och visten

De tydligaste spåren är vegetationsföränd- 
ringarna som uppstått efter att renen har betat 
och gödslat marken inom ett avgränsat områ
de. På några av dessa platser har det funnits 
rengärdor, (giedtieh -  kursiverade ord inom pa
rentes i det följande är sydsamiska termer på de 
olika kulturlämningarna), som byggdes och an
vändes under övergången mellan intensiv och 
extensiv renskötsel. Rengärdoma användes 
bland annat vid renskiljning och slakt. En av 
dem syns i dag som en öppen, lite tuvig gräsyta 
med en stor björk i mitten. Samma björk finns 
på en bild från seklets början.

En annan rengärda är mycket tä tt beväxt 
m ed björksly. Längre österut på uddar i sjön 
Autjejaure har man haft gärden där horn så
gats och rentjurar kastrerats.

Härd. Lägg m ärke till a t t  en  av  k a n ts ten a rn a  är s tö rre  än  d e  an d ra . D et ä r 
m ycket v an lig t a t t  h ä rd s te n e n  i köksdelen  av k å tan  ä r s tö rre  än  d e  and ra . 
Vid R isbäcken finns 50 h ä rd a r och k å ta to m te r  reg is tre rad e .

I samband med den intensiva renskötseln 
hade man ganska små renhjordar som mjöl
kades. Vid mjölkningen samlade man ihop 
vajorna i en liten hage intill vistet. Denna ren
vall [giedtie-aevjie) syns ibland som en öppen 
yta i björkskogen. Intill renvallen hittar man 
andra spår efter dem som en gång b o tt på 
platsen. Där finns härdar (aemieh), källargro
par (boemh), andra förvaringsanläggningar 
och bengömmor (jåarhte-sijjieh).

Härden har en gång varit eldstad i en tält
kåta (låavth-gåetie) eller torvkåta (derhvie- 
gåetié). Kåtan som stått på platsen har flyttats 
eller rasat ihop. Lämningarna efter en torvkå
ta syns som en tuvig vall e tt par m eter från 
härden. Har man haft en tältkåta är oftast 
härden det enda synliga spår som finns kvar 
idag. En annan något större och kanske äldre 
kåtatyp kan man se spår efter i form av en
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Tre av sju s ta lo to m te r  a v teck n ar sig som  ljusa ringar på fjä llheden . 
I b a k g ru n d e n  syns A toklim pen.

ganska plan oval/rektangulär yta, omgiven av 
en ibland kraftig vall samt med en härd i m it
ten. Dessa kåtalämningar kallas ibland för 
stalotomter. I stalotomtema kan man inte hel
ler se någon öppning i vallen för ingång.

När vistet var bebott förvarade man sina 
värdesaker i en kista inne i kåtan. Där fanns 
även husgeråd, kläder, sängkläder, verktyg och 
andra redskap. Utomhus förvarades bland an
nat torkat kött och blod hängande i klyk- 
stångställningar (suenjereh) . Mjölk, ost och 
ibland kött förvarades i kallkällor eller källar
gropar.

Av allt detta är det bara källargropen som 
finns kvar. Den syns som en rektangulär och 
halvmeter stor grop i marken m ed stenskod-

da kanter. Gropen grävdes ofta på en höjd. 
Intill gropen ligger stora hällar som fungerat 
som täckhällar. På en kulle intill Risbäcken 
hittades en förvaringsgrop där köttet av 
okänd anledning hade blivit kvar i gropen. 
Kvar under locket fanns bland annat ett helt 
bogblad från en ren.

Samerna samlade av religiösa och praktis
ka skäl ihop de renben som blev kvar efter 
måltiderna. Dessa ben är kokta och märg
kluvna, därför bevaras de länge och kan lätt 
skilj as från de ben som rovdjuren lämnar kvar 
efter sina måltider. Renbenen lades i vatten, 
grävdes ner eller gömdes i stensprickor, så 
kallade bengömmor.

16



Fornminnesinventering

R iksan tikvarieäm betet, RAÄ, 

ha r u n d e r  1900-ta le t sökt, b e 

skrivit och  k a rtlag t fornläm - 

n in g a ro c h  an d ra  ku lturspår. 

D etta  a rb e te  har bedrivits i syfte 

a tt skydda och öka kunskapen 

o m  vår h istoria. Sam tliga kända 

fo rn läm n in g ar ha r av  sam m a 

an led n in g  m arkerats på  tryckt 

karta m ed  e t t  "run-R". Sedan 

1997 o rg an ise ra r o ch  g e n o m fö r 

V äste rb o tten s  m u seu m  fo rn 

m in n esin v en te rin g en  i V äster

b o tte n  på  u p p d ra g  av RAÄ.

Suoivengellas g rav  fö re  u n d e rsö k n in g en  h ö s ten  2001.

Gravar och andra heliga platser

Innan kristendomen tog över samernas egen 
religion begravdes de döda ofta i närheten av 
vistet. Av skiftliga källor kan man förstå att det 
var vanligast att man grävde ned de döda, in
svepta i näver m ed sina kläder och personliga 
tillhörigheter som de kunde behöva i livet på 
andra sidan. När man av olika skäl inte kunde 
gräva ner de döda lades de i grottor, under 
klippöverhäng eller i en uppbyggd stenkista. 
D et är inte ofta man hittar gravar, men vid Ris
bäcken finns en sedan länge känd grav (gael- 
mie), där enligt traditionen Suoivengella, 
"Skuggmannen" skall vara begravd. Denna grav 
undersöktes delvis 1950. D et skelettmaterial 
som hittades bortfördes till Stockholm och

Nordiska m useet för att genomgå en osteo- 
logisk undersökning. Resultatet visade på 
att en 30-40-årig man, cirka 1,60 m eter 
lång, låg begravd på platsen.

Under hösten 2001 genomförde Väster
bottens museum ytterligare en undersökning 
av graven därför att skelettdelarna så små
ningom ska återföras till den plats där de 
rätteligen hör hemma. Dateringen av ske
lettdelarna visade att den döde levde på 
1400-talet. Gravar ansågs och ses fortfaran
de som heliga platser. Vid undersökningen 
av graven gjordes förutom  skelettdelarna 
även fynd av en kniv och en yxa. Kniven 
och yxan var gåvor den döde hade fått med 
sig i graven och sannolikt hade det varit
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M klimpen, som är ett heligt berg 

till vilket man har offrat. Enligt 
en del äldre källor har man off
rat här ända in på 1900-talet.

G ruvhål och en  hö g  m ed  överb liven  s ten  från  b ry tn in g en .

personliga ägodelar i livet. Länge trodde man 
att kniven och yxan var försvunna från graven 
då det omtalas att två pojkar i slutet av 1800- 
talet skulle ha lyft på hällarna till graven och 
tagit föremålen. Lyckligtvis drabbades pojkar
na av ånger och återförde föremålen. Instuck
na mellan stenhällorna hittades även ett 20-tal 
mynt. Alla mynten var från 1900-talet och bör 
alltså ses som vördnadsgåvor till den döde. 
Fynden och benen kommer nu att läggas sam
man med det övriga benmaterialet. Inom en 
snar framtid kommer benen och fynden att 
återbegravas på sin ursprungliga plats i hällgra- 
ven vid Risbäcken vid Atoklimpens fot.

Berg, stenar, träfigurer och stenfigurer kan 
också vara heliga. I äldre tider tillbads och 
offrade man till de gudar som fanns på den 
heliga platsen. Vid Risbäcken ligger det i 
landskapet tydligt markerade berget Ato-

Kopparbrytning

På nordsidan av Atoklimpen och 
öster om Autjejohke finns ett 
flertal rösningar och hål i berget. 
Intill hålen ligger högar av kanti
ga stenar. Detta är rester av in
mutningar, provbrytningar och 
en kortare gruvtid då man bröt 
koppar i dagbrott. Spåren från 
gruvbrytningen är ett exempel 
på andra kulturers påverkan i det 
samiska kulturlandskapet. Man 

kan fråga sig hur samerna uppfattade gruvbryt
ningen i sitt heliga berg.

Risbäckens dalgång är e tt av de områden i 
Västerbotten där man har h itta t exempel från 
en mycket lång och ganska skiftande samisk his
toria. Den långa kontinuiteten i området visar på 
en fin provkarta av de element som finns i ett 
tämligen komplett sydsamiskt kulturlandskap.

De spår som hittills är hittade är beskrivna i 
fornminnesregistret urww.vasterbottensmuseum.se/ 
basen/leta/letakultsp.html och finns markerade 
på flygbilder i Västerbottens museums arkiv. 
Eftersom området är förhållandevis väl doku
m enterat och lättillgängligt finns från lokala 
intressenter och Länsstyrelsen intresse av att 
skapa ett kulturreservat i Risbäckens dalgång.
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Lars M attssons  s k a tte lan d  s träck te  sig från  Ö reälven  i ö s t till n u v a ran d e  
g rän sen  f r o t  Å sele och V ilhelm ina. L assM assheden ligger v id Jackosoan  
vid Ö reälven . U tdrag  ur Jo n as  G eddas karta  över Ume lappm ark  1673.

tu rb an

Spår efter samer i

Skogsmuseet i Lycksele får då och då tips om kulturlämningar som är nya för vårt 

län eller som är svåra att tyda. I denna artikel skall några av dem presenteras. Under 

tre somrar har Lycksele sameförening tillsammans med museet återkommit till 

spännande lämningar, vilka har fått en förklaring efter fördjupade arkivstudier.
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\  kojtom t ^

Båtlänningstjäm

renhägn

Karta över sam ev is te t 
vid Lillsm altjärn intill 
Ö reälven . V istet hör 
till e t t  av d em  som  
ä r u ts a t t  på Jonas  
G eddas karta  över 
Ume lappm ark  1673. 
Fig G unhild Rydström ,

raä nr 646
Kvarnbäcken

\

0  härd O  tjärdal

information l ^  hänvisningsskylt

Parallellt med detta arbete inventerade same- 
föreningen marker längs de mindre vatten
dragen, Oreälven/Norrån och Lycksbäcken 
inom Lycksele kommun. Länsstyrelsen hade 
beviljat medel till inventeringen och till skylt
ning av de bäst belägna lämningarna.

Resebeskrivningar över södra lappmarken, 
från främst 1700-talet, berättar om skogsa- 
merna, som bodde hela året i skogsregionen. 
Dessa, ibland kallade gransamer, flyttade 
mellan olika fisketräsk och goda betesmarker 
som varje familj hade nyttjanderätt till. Vid 
många av vistena stod stationära timm erkå
tor, luowe [torkställningar) och njallor. Linné 
nämner att en familj kunde äga 16 till 20 kåtor.

Den lilla renhjorden, under 1600-talet sällan 
över 100 djur, var närmast halvtam. Renarna 
mjölkades och användes för transport.

De lämningar vi finner är enstaka härdar 
eller härdar i grupp på torra, väldränerade 
marker. Resultatet av inventeringen visar att 
de stora vistena gärna ligger nära men inte i 
direkt anslutning till större träsk. E tt antal 
små tjärnar m ed sammanhängande myrmark 
tycks ha varit att föredra.

Ett stort viste ligger på Lass-Mass heden. 
Vem var då Lars Matts[son)? Äldre personer i 
det närliggande Brätten och Graned känner 
stället som ett ”lappviste” men har inget namn 
på den som bodde där. Ingen av nybyggarna 
kunde knytas till namnet och platsen. Ett när
mare studium av Jonas Geddas karta över 
Ume lappmark med tillhörande beskrivning 
visar att detta viste sannolikt har tillhört samen 
Lars Mattson, vilken stod som åbo 1673 för 
skattelandet ”Nedra Stöttinglandh”. Hela 
lappmarken var vid den här tiden indelat i så 
kallade lappskatteland som var så stora områ
den som en familj behövde för sitt livsuppe
hälle. Lars Mattsons skatteland sträckte sig till 
gränsen för Vilhelmina kommun och omfatta
de hälften av Stöttingfjället, cirka tio kvadrat
mil. En härd är daterad till 1480 +95 år, vilket 
stödjer antagandet att detta är ett skogsamisk 
viste. Tyvärr har vistet markberetts och andra 
lämningar än härdarna kan inte spåras.

Sällsynta spår efter barktäkt

Strax nedom  ”Stöttinglandh” gränsar ”Mård- 
bergh skatteland”. På lantmätaren Jonas 
Geddas karta från 1673 finns en mycket liten
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kåta inritad. Den ungefärliga platsen för den
na kåta ligger vid Grankottselet i Öreälven, 
strax söder om Knaften. Selet har nog hetat 
Grankåtaselet från början. Här finns tre vis
ten. D et största ligger på en torr hed och 
omfattar e tt femtontal härdar, en tjärdal, en 
barktäkt och två bengömmor. Vid en avverk
ning 1970 lämnandes en mängd högstubbar.
Förutom spår av lavtäkt till renarna vintertid, 
så finns en mycket trolig samisk barktäkt i 
vistets södra ände. Tallbark ingick som en na
turlig del i samernas kosthåll. Barken innehål
ler för kroppen viktiga mineraler och framför 
allt B-vitaminer. Genom att skära u t och bän
da loss tallens ytterbark på stående träd, frilä
des den eftertraktade vita innerbarken. Den
na bark torkades och rostades, blandades i 
grytor eller åts "som confect”. Hittills är en
dast tre samiska barktäkter kända söder om 
Umeälven. En i Åsele socken påträffades år 
2000 vid inventering inom projektet Kultur
arvet i skog och bygd, den andra står i e tt äldre 
tallbestånd nära Grövelsjön i Härjedalen.
Högstubben vid Grankottselet är dessvärre 
alltför multnad för att man skall kunna datera 
täkten genom årsringarna. Ingen person i det 
närliggande Vänjaurbäck känner till tidigare 
uppgifter om detta viste, m en väl e tt yngre 
någon kilometer uppströms Kvarnbäcken.
D et stora vistet är uppdelat på två områden 
kring var sin liten tjärn, men så nära att man 
kan tala om ett sammanhängande område.
Mellan härdarna, men utanför kåtans be
gränsning, har två bengömmor påträffats. För 
femton år sedan, då lavskiktet på heden var 
m er utbrett, syntes dessa bengömmor som
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ovala, lavtäkta härdar. Idag 
är de än mer övervuxna 
m ed lingonris och svåra att 
finna igen. De äldre m ed
lemmarna i sameförening- 
en har berättat a tt kluvna 
ben samlades och förvara
des oåtkomligt för främst 
renarna. Då de kokats i sal
ta t vatten blir de begärliga 
för renen, som kan skada 
sig på de vassa kanterna.

Även i folklivsforskaren 
O.P. Petterssons uppteck
ningar och i Kristoffer 
Sjulssons minnen om Vaps- 
tenslappama beskrivs ben
gömmor. Dessa kunde 
vintertid förvaras på hyllor 
eller i lådor i träden. Också lappmarksmis- 
sionären Pehr Högström skriver 1747 ingående 
om trälavar i träden där offerben placerades. 
Den gömma vi kunnat datera genom 14C-me- 
toden ligger innesluten i trärester och är från 
1605 ±85 år. Vintervistet kring den lilla tjärnen 
har två små tjärdalsbottnar. Flera av de stora 
vistena har en eller två tjärdalar inom området. 
De är endast 3 meter i diameter. I prästen och 
folkminnesupptecknaren Jonas Nenséns an
teckningar från 1800-talets m itt finns en utför
lig beskrivning av samernas tjärframställning. 
Den här aktuella tjärdalen är något mindre 
och bendateringen är äldre än Nenséns upp
teckning. D et kan mycket väl vara så att sa- 
merna byggt tjärdalen, likaväl som att den 
förste nybyggaren i Vänjaurbäck iordning

B arktäkt vid Lillsm altjärn. Sam erna 
to g  ta llb a rk  från  s tå e n d e  trä d  i 
m o tsa ts  till nybyggarna , vilka fö rst 
fä llde  trä d e n .
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ställde den. De två tjärdalarna ligger i var sin 
del av det stora vistet.

Flyttade mellan flera visten

Livformen hos sydsamerna krävde flera vis
ten även om de huvusakligen vistades i skogs- 
regionen. På Lars Mattsons skatteland har vi 
kunnat igenkänna flera av tidigare kända vis
ten; Riksantikvarieämbetets num m er 257 
Storfatsmyran, nr 258 Ytter Doliatjärn, nr 
260 Holmträsk vid Kroksjö, nr 263 Granträsk 
och nr 266 söder om Kroktjärn. Vi kan inte 
avgöra om de är samtida eller för en och sam
ma familj. De uppgifter vi får från 1500- och 
1600-talets jordeböcker är a tt det levde få 
familjer i södra lappmarken. De vuxna m än
nen var skattepliktiga och därigenom har vi 
någon uppfattning om populationen. I Rag
nar Berglings avhandling Kyrkstaden i Övre 
Norrland (1964) finns en beräkning att anta
let skattelappar i hela Ume lappmark var 117 
personer år 1609. Enligt samma j ordabok var 
hela ”renmachten 244 Oxe, 408 Waje, 96 
W interunge och 197 Kalfver”.

Rösen

Varje familjesammansättning nyttjade sitt 
åboland, från början troligen bara avgränsat 
genom kända formationer i landskapet. En 
åkrök, e tt stup eller en ensam holme i stormyr 
kunde bli gränsmarkeringar. I vår inventering 
blev vi uppmärksammade på små, båtforma- 
de rösen, vilka inte kunde förknippas med 
nybyggarens odlarmöda. Utifrån Jonas Ged
das karta har vi dragit slutsatsen att några av 
dem utgör gränsrösen för skatteland. Vid

Öreälven, strax nedströms Knaften återfinns 
två på rad, vilka genom placeringen ger rikt
ningen av gränsen mellan ”Nedre Stötting- 
landh” och det skatteland som kyrkbordet i 
Lycksele nyttjade. Denna sommar har flera 
gränsmarkeringar återfunnits både som rösen 
och som markeringar i träd i trakten av Arvids
jaur, enligt uppgift av språkforskaren Olavi 
Korhonen. Eftersom de stora skogsavverk
ningarna började tidigt i länets älvdalar, så är 
chansen liten att finna markeringar i gamla 
träd. Däremot har vi bedöm t några naturliga 
markeringar såsom gräns, då de speciella for
mationerna är förknippade med tradition.

Renbegravning i Storuman

Ett röse i närheten av Akkan, Storuman fick 
en helt annan förklaring. Genom att bara lyf
ta på den översta stenen i det låga, oansenliga 
röset syntes resterna av en renbegravning. 
Huvudresten m ed hornkronan stod överst, 
mycket förmultnat, men klart är att man varit 
mån om kronans placering. Röset ligger i kan
ten av en från myren markerad myrholme. 
Uppe på den lilla holmen syntes en sedan 
länge känd sommargrav och en härd. I uppsa- 
laprofessorn Johannes Schefferus uppteck
ning från 1600-talet uppges att renbegrav
ningar är kända medan beskrivningar från 
1700-talet nämner att seden sällan förekom
mer. Seden bör ha fortlevt även om den för
kastats av prästerskapet. D et är vanskligt att 
diskutera hur länge ben kan bevaras i ett röse 
utan jordfyllning men den här bengömman i 
Akkan kan ge en fingervisning. I projektet 
Kulturarvet i skog och bygd dokumenterades
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obrända, kluvna benträ

S chem atisk  skiss ö v e r d en  b e n g ö m m a  som  k u n n a t d a te ra s  
till 1600 -ta le t. T ro ts  å ld e rn  f inns g rova  trä re s te r  kvar av  
trä laven .

några liknande rösen i Malåtrakten som ligger i 
myrkanten. Dessa har inte undersökts, men 
uppgifter om att samema haft sitt viste i närhe
ten lockar till funderingar om renbegravningar.

Andra oförklarliga lämningar

Skogen gömmer fler lämningar som vi står 
frågande inför. På en torr slänt ner m ot en 
mindre bäck, Mösupbäcken två mil nordost 
om Lycksele, finns en U-formad stenmur. 
Personer i trakten, m ed god kännedom om 
alla sentida lämningar, kan inte minnas att 
någon berättat om denna. Stenmuren, 0,9 
m eter som högst, bildar ett smalt rum, till
räckligt för att innesluta en liggande person. 
Precis där m urarmen slutar är marken fylld av 
sot och kol efter en eld. Kan denna formation 
vara ett jaktskydd? Vore det inte lättare att 
iordningställa ett av allt virke och ris som sko
gen ger? Kanske någon läsare kan hjälpa oss?!

Sommaren 2000 ansökte Vueltjere Duodji, 
Vilhelmina sameförening hos Länsstyrelsen 
om att få undersöka några härdar vid Bäskse- 
le. Ingemar Söder, som länge varit Riksanti
kvarieämbetets om bud i Vilhelmina, och

som tillsammans med övriga medlemmar 
studerat sydsamiska ortnamn, hade funnit 
flera härdar invid en långsmal ava m itt emot 
byn. Hedmarken m ed den stora myrstråket 
väster därom var tidigare rastställe för de fjäll- 
samer som brukade vandringsleden ned
ströms Vojmån. Myren heter Matjasmyren 
och bäcken som rinner härigenom kallas 
Matjasbäcken. N am net har olika betydelse i 
det sydsamiska språket, men upprinnelsen 
beskriver något gott, något av överflöd. Man 
skulle kunna beskriva det som att myren gav 
så gott bete att renen nästan föråt sig, allt 
enligt Ingemars målande beskrivning. Av de 
sex härdarna undersöktes två. De hade olika 
utformning. En var oval och fylld m ed sten 
som föll itu vid grävningen. Den andra var 
större, rektangulär och utan sten innanför 
stenkretsen. Av erfarenheterna från under
sökningen av en kåtatom t på Gammplatsen i 
Lycksele, kanske vi skulle kunna finna träres
ter efter kåtornas begränsningar. Torven av
lägsnades försiktigt, men inga trärester h itta
des. Torven lades tillbaka i väntan på en sena
re, utförligare grävning. Dateringen av den 
rektangulära härden ligger inom tidsinterval- 
let 1390-1490. Vistet borde för femhundra 
år sedan tillhört skogssamerna. Denna stora 
härd låg ovanpå en undre härdgrop, vilken 
gav den spännande dateringen år 680 före år 
0. Även den tredje härden var mycket gam
mal, från 900-talet. Dateringarna leder till 
nya frågor. Kommer en ny undersökning ge 
svar på vad som hänt här under det stora tid- 
spannet?
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Härdarnas utseende har gett många speku
lationer. D et vore önskvärt att finna former 
som kan dateras eller som kan härledas till 
skogssamer respektive fjällsamer. Forskare 
diskuterar detta men någon säker typindel
ning har inte kunnat göras. Även här kan äld
re beskrivningar ge oss lite hjälp. Lars Petrus 
Laestadius, prästvigd same, beskriver 1831 
härden i en kåta som avlång.

Längd och storlek var avhängigt hur många 
som hade andel i eldstaden. En son och hans 
hustru kunde ha sin far och mor i samma 
kåta. Den gamla härden vid Matjasmyren är 
onekligen stor och den kan vara spåren efter 
en stationär träkåta av ”gransamernas” typ. I 
somras togs jordprover i e tt tänkt rutnät över 
den nedre halvan av vistet. De markkemiska 
värdena är, som väntat, höga intill härdarna. 
Men även mellan kåtatom terna finns höga, 
väl begränsade koncentrationer enligt dokto

rand Nina Karlsson. Denna första analys är ett 
bra underlag för en kommande undersök
ning.

Uppskyltning av lämningarna

All denna nya kunskap vi fått genom invente
ringarna och de smärre undersökningarna bör 
resultera i lättillgänglig information. Länssty
relsen beviljade Skogsmuseet medel till skyl
tar vid de mest åtkomliga kulturlämningarna. 
Hittills har museet tillsammans med m ed
lemmarna i Lycksele sameförening satt upp 
ett tiotal skyltar. Texten informerar både på 
svenska och engelska om sydsamisk kultur i 
allmänhet och om själva platsen i synnerhet.

Tillsammans har vi utbytt kunskaper och 
de utflykter vi gjort har varit givande. Bägge 
sameföreningarna och Skogsmuseet skall till
sammans söka fler spår av den sydsamiska 
kulturen i skogsregionen.

24



Värdefulla gravgåvor eller besvärjande offer?
Å S A  L U N D B E R G

På en  s an d k o b b e  i d en  d å tid a  havsviken  vid U m eälvens m ynning  a n lad es  fö r 3 500 år 
s ed a n  en  g rav  m ed  värdefu lla  g ravgåvor. B ildm ontage  C onstan tin  Tica/Vbm.
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Ett par decennier innan 18-årige Tutanchamon begravdes i en 

rikt smyckad klippgrav i Konungarnas dal vid Nilen, så lades två 

unga individer i en annan grav på en holme vid Umeälvens utlopp. 

Få likheter finns mellan dessa två begravningar men några kan 

man ändå konstatera. Platsen för begravningarna var båda växt- 

fattiga och otillgängliga. Klippgraven i Egypten hemlighölls för 

att inte plundrare skulle störa Farao Tutan. Graven vid Umeälvens 

mynningsvik låg på en sandkobbe, 600 m från stranden och i en 

sänka i marken, svår att nå och osynlig från land.

Gåvorna som lades i de båda gravarna var 
mycket värdefulla m en naturligtvis av olika 
slag. De båda samhällena var också helt olika 
och en jämförelse kanske ändå inte är på sin 
plats trots att detta inträffade vid ungefär 
samma tidpunkt, det vill säga för cirka 3 500 
år sedan.

Vid den här tiden, som här hos oss räknas 
till början av bronsåldern, utgjorde platsen 
vid havsviken en långsmal kobbe. På denna 
fanns en rund, 20 m vid och meterdjup 
svacka dit man burit de 230 stenar som lagts 
u t till en rektangulär yta, 5x6 m stor. D et var 
både halvmeterstora flata stenar som till sy
nes mjukslipats i en fors eller bäck, och det 
var större och mindre runda stenar som kan
ske legat och rullat på havsstranden. De stora 
stenarna låg placerade i stensamlingens m itt
parti och de runda låg i former som bildade 
rundlar eller celler. E tt mönster var svårt att 
utläsa men en tydlig antydan till former gör 
det troligt att man förutom  mödan att forsla 
dit stenarna också bem ödat sig om att nog

grant välja hur de skulle placeras. Stenarna 
var inte lagda i en hög som i de gravrösen som 
byggdes längre fram i tiden. De låg järns med 
markytan och kunde alltså inte ses när torv 
och växter täckte stenarna. D et är kanske den 
främsta orsaken till att graven, likt Tutan- 
chamons grav, har fått ligga orörd och ostörd 
fram till våra dagar.

Pilspetsar av rysk flinta

När stenytan var färdig placerades föremål 
bland stenarna, troligen i samband m ed de 
ceremonier och ritualer som förekom under 
denna tid. D et vanligaste föremålet var pil
spetsar tillverkade av stenmaterial som inte 
finns i närområdet. Två spetsar var av rysk 
flinta som kan hittas öster om Onegasjön, tre 
spetsar var av brecciekvarts, e tt material som 
vi finner på Artfjället i Tärnafjällen. Ytterli
gare två spetsar var av basalt som kan finnas 
antingen vid Höga kusten eller i Skellefteom- 
rådet. Slutligen fanns också en triangulär sla
gen spets av sy dskandinavisk flinta. Man hade
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alltså lagt ner sina finaste spetsar, redskap 
som man inte så lätt kunde ersätta eftersom 
de fraktats ibland över hundra mil.

De märkligaste fynden var dock spjutspet
sarna. En 16 cm lång och fyra cm bred spjut
spets av skimrande vit brecciekvarts satt ned
stucken i m itten av stenansamlingen. Den 
hade tillverkats genom att man slagit bort fli
sor av kvartsen tills den rätta formen upp
nåtts. Denna m etod att tillverka pil- och 
spjutspetsar började användas under slutet av 
stenåldern och alla spetsarna i graven var av 
samma typ. Det här var ett precisionsarbete 
som krävde mycket träning och god känsla för |  
materialet. s

z

Den andra spjutspetsen var ännu mer upp- |  
seendeväckande. Den var tillverkad av brons 
och trots att vi kallar den här perioden för 
bronsåldern, så kan metallfynd från tidig 
bronsålder i länet räknas på ena handens fing
rar. De är m ed andra ord sällsynta. Ännu mer 
sällsynt är det att vi h ittar bronsföremål i en 
grav. Här var den 11 cm långa spjutspetsen 
nedstucken djupt ner bland stenarna, 40 cm 
ner under markytan.

Troligen var alltså både spjutspetsar och 
pilspetsar skaftade när de lades ner eller med 
kraft trycktes ned bland stenarna. I m itten 
bland stenarna låg också små benbitar. Endast 
tandfragmenten kunde identifieras och det 
visade sig att det var människotänder som till
hört minst två unga individer -  detta är de 
äldsta benfynden från människa i vårt län. 
Benen var alltså inte nedgrävda i marken, el
ler ordentligt övertäckta, så som vi är vana att 
gravläggningar sker, nu och då.

Vid u tg räv n in g en  av  d en  
s ten lag d a  y tan  sp a rad e s  

sm ala rem sor i b å d a  
r ik tn ingarna  fö r a t t  m an  

i profilen  skulle k u n n a  se 
a n lä g g n in g en  i g e n o m 

skärn ing .

D en 16 cm  långa  s p ju t
sp e tse n  s a tt n ed stu ck en  
i m arken  m ed sp e tse n  

n ed åt.
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S p ju tsp e tsen  
av b ro n s  är 
m ycket väl- 

b ev arad  och 
re s te r av  trä  

och h a rts  från 
skaftn ingen  

finns kvar.

Svårtolkade fynd

Tolkningen att man anlagt en grav för sina 
nära är alltså inte helt självskriven. En öde 
sandkobbe med en undangömd stenanlägg- 
ning, där spjut stuckits ner och de avlidnas 
ben placerats till synes oskyddade ovanpå 
stenarna, skulle också kunna tolkas som en ce
remoniell plats där besvärjelser mot hotfulla 
krafter försiggått. Istället för gåvor till den döde 
att ta med sig i nästa liv kanske det är fråga om 
offer av värdefulla föremål för att blidka gudar
na och motverka ett påtagligt hot.

Från det att holmen steg upp ur havet 
1590 f.Kr. och fram till idag har platsen bru
kats för olika ändamål. Under den yngre 
bronsåldern, när den fortsatta landhöjningen 
omvandlat holmen till fastland, anlades här 
en kokgrop och tecken på kortvarig odling i 
området finns också. Under m itten av järnål

dern, när man odlade mer perm anent i dessa 
trakter, grävdes en 6 m lång kokgrop i vilken 
kraftigt virke brändes, övertäckt av större ste
nar. På 1100-talet smiddes järn i liten skala på 
platsen och under medeltiden gick sannolikt 
kyrkvägen från Backen och inåt land förbi 
denna plats.

I modern tid har platsen använts på ett 
brutalare sätt och man har tagit grus i marken 
helt nära ”graven”. Tanken är att en cirkula- 
tionsplats till den nya E12:an ska ligga här, 
och det var också anledningen till att Väster
bottens museum 1998 undersökte platsen 
och hittade denna märkliga fornlämning in
vid Europaväg 12, i staden Umeås västra u t
kant. Eftersom miljöprövning fortfarande 
pågår hösten 2001 och den nya vägen inte har 
byggts, så kan den restaurerade fornlämning- 
en ännu en tid studeras av den nyfikne.
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Det är en lördag i slutet på juli som jag 

kommer på idén att besöka utgräv- 

ningsplatsen på Risberget i Hedensbyn, 

Skellefteå. Det är fem år sedan jag 

senast såg platsen för de tre stensätt- 

ningarna på berghällarna. Jag har inga 

illusioner om att jag skall känna igen 

mig, men när jag klättrar uppåt så är 

det trots allt bara när jag passerar den 

nya vägen till kraftvärmeverket, som 

jag för ett ögonblick känner mig vilsen.

Området har kvar de bara berghällarna med 
enstaka tallar och fläckvisa områden med mos
sa, torra lavar och lingonris. Platsen är en u t
skjutande del av Risberget, en svagt rundad 
bergrygg, belägen 33-35 meter över havet. 
Marken sluttar nedåt i söder, väster och norr. I 
öster finns huvuddelen av Risberget. Risberget 
ligger norr om Skellefteälven, omgivet av en 
slätt av havs- och älvssediment. Mellan sten- 
sättningarna och älven i söder ligger en mindre 
bergshöjd -  Risöberget -  som tillsammans med 
Risberget bildar en dalgång. Sedimentjorden 
på slätten har tidigare använts som åkermark, 
men idag ligger där ett industriområde.
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D et är molnigt, m en ändå känns det varmt 
när jag kommer upp på krönet och ser N um 
mer Ett, den enda stensättningen som det 
fanns anledning att återställa i ursprungligt 
skick när de arkeologiska undersökningarna 
avslutades. Jag ser, när jag vandrar omkring 
på undersökningsplatsen, att Tvåan skulle ha 
blivit skadad av vägbygget och platsen där 
Trean låg är helt bortsprängd. Solen försöker 
bryta igenom molnen som om den vill påm in
na om de där heta veckorna i juli och augusti 
1996.

Kompletta stensättningar

Stensättningarna på Risberget verkade kon
stiga redan när fornminnesinventerarna h itta
de dem  1982. De beskrevs som ”rester av 
stensättningar” eller ”bottenm aterial” av sten
sättningar. När Skellefteå museums arkeolo
ger kom till platsen 1996 tog det ett tag innan 
de oansenliga gravarna, vars stenar knappt 
stack upp över mossan och lavarna, hittades. 
D et var ändå ingen tvekan om att stenarna var 
lagda av människor, de låg nämligen på top
pen av tre små berglackar. Stenansamlingar 
förekommer norm alt sett bara på lägsta möj
liga punkt i terrängen, dit de förts av inlandsis 
och andra naturkrafter.

D et stod snart klart att stensättningarna 
var kom pletta även om de var tilltufsade av 
tidens gång. När lavarna och mossorna tagits 
bort syntes stenpackningarna tydligt i N um 
mer Ett och Två. Stenpackningarna m ätte 
ungefär 5x3 m eter. D e verkade inte alls sakna 
någonting, tvärtom  hade de någonting mera 
än vad som brukar förekomma på stensätt

ningar på hällmark; en grusbädd. Num m er 
Tre hade till stora delar rasat ned från sin 
bergsknabbe. D et var endast i norr, där berget 
inte sluttade lika brant, som den låg kvar på 
sin ursprungliga plats.

Men även den oskadade delen av Num m er 
Tre var konstruerad på samma sätt som de 
andra två stensättningarna. Där fanns stenar
na i stenpackningen och gruset där stenarna 
låg nerbäddade. Grusbädden tjänade för
modligen som stöd för stenpackningen, men 
var också en del av graven. Jag har ännu inte 
hört talas om någonting liknande. O m  grus
bädden sedan räcker för att kalla stensätt- 
ningama för en ”ny” typ av gravar eller om det 
är en anpassning av gravarna för terrängen är en 
bedömningsfråga. Sten och grus har i alla fall 
transporterats till hällmarken eftersom det sak
nas sådant material i gravamas närområde.

Fördjupningar för bengömman

Vid undersökningarna grävdes halva stensätt
ningarna bort för att göra det möjligt att rita 
av och fotografera stensättningarnas tvärsnitt 
innan resten av gravarna grävdes. När halva 
gravarna var borta framstod ytterligare en 
egenhet i konstruktionen. De fragment av 
brända människoben som vi upptäckte redan 
när lavar och mossor rensats bort, var koncen
trerade till fördjupningar i berghällarna. I 
Num m er E tt var fördjupningen en naturlig 
rätvinklig förkastning, ungefär 1 dm djup. I 
Trean var benen också koncentrerade till en 
naturlig grop i berget, 15 cm djup.

Aven Num m er Två hade en samling av 
brända ben placerade i en fördjupning i ber-
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get, m en den fördjupningen var inte naturlig 
utan skapad av människor: Isräfflorna efter 
inlandsisen avbröts av eldsprucket berg där 
fördjupningen fanns. Flera av stenarna i sten- 
sättningen verkade också ha brutits loss från 
berget. Den två dm djupa försänkningen 
innehöll en benkoncentration. D et är en god 
gissning att platsen där Num m er Två ligger, 
är den plats där samtliga kremeringar ägde 
rum, och att Tvåan alltså är den grav som 
anlades sist. I Num m er Två påträffades dock 
de flesta benen under och mellan de eldpå- 
verkade hällflaken i gravens norra ände. Un
der den största av dessa täckhällar fanns en 
decimeterdjup grop där det också fanns ben. 
D et är troligt a tt N um m er Två använts för 
flera begravningar.

De brända benen i försänkningarna var så 
pass koncentrerade i Num m er Ett och Två 
(30 och 40 cm i diameter) att man kan tänka 
sig a tt de samlats i en behållare av förgängligt 
material när de placerades i graven. Möjligen 
är det yttre påverkan (nedrasning) som gör 
att Num m er Tres benkoncentration var 60 
cm i diameter på ytan, diametern minskade 
markant längre ned.

Vikingatida

Ett kolprov ur brandrestema från kremeringen 
i Nummer Ett valdes u t och 14C-daterades till 
800-talet e.Kr., det vill säga vikingatid. Om 
gravarna är samtida och kolprovet är represen
tativt innebär detta att gravarna inte låg vid 
havsstranden. Gravamas diskreta utformning 
och läge ger inte ett intryck av att man ville visa 
upp dem, vilket stämmer med det faktum att

Skellefteå  sn. De t re  s ten s ä ttn in g a rn a  på R isberget.
D en nya v ä g d rag n in g en  är s treckad . H öjdkurvornas 

nivåskillnad  ä r 1 m eter.

Skellefteälvens havsvik inte låg inom synhåll. 
Det kan tänkas att en vandringsled eller en 
bosättning nere på sedimentslätten motiverade 
gravamas placering, men alla spår som kan ge 
oss svar på sådana frågor har försvunnit med 
jordbruk och industribebyggelse.

Analyserna av pollen och vedrester från 
träkolet visade inga skillnader m ot dagens 
växtmiljö på Risberget. Indikationer av tall, 
gran och björk fanns i gmsmaterialet. Träko
let var från tall. Där fanns inga spår efter kul
turväxter som kunde tyda på odlingsland
skap.

Tallar är fortfarande frodiga i den här mil
jön tänker jag, när jag börjar klättra nedåt 
igen. Det växer redan tallplantor i den om rör
da grusbädden under N um m er Ett. Jag får 
lust att komma tillbaka m ed en sekatör för att 
hålla dem borta.
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Grävmaskin fick upp märkliga fynd
A N D E R S  H U G G E R T

Hemmansägaren Engnar Stenberg i Lappvattnet i Burträsk hade lejt in 

grävmaskin för att låta rensa och fördjupa Lappbäcken, som flyter genom  

hans ägor. Schaktmassorna stjälptes på bäckens ena sida och jämnades 

samtidigt ut med skopan.

Engnar S ten b erg , till v änste r, och  G östa  M arklund på fy n d p la tsen .
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Hackan av  ä lghorn ; 
sp e tse n  e t t  ta g g u ts k o tt  
och fä s te t fo rm at ur 
skoveln.

“ .1 } i k (t 0 t  i  *  lo  n  u  n  w, is is n  u  i» m

Då Engnar vid ett senare tillfälle vandrade 
omkring i området lade han skarpögt märke 
till att det stack upp något spetsigt ur massor
na. Föremålet tillvaratogs. Senare hittade han 
också en benbit på platsen. Engnar tog kon
takt m ed Gösta Marklund i grannbyn Bursi- 
ljum. Denne lämnade i sin tur det spetsiga 
föremålet till artikelförfattaren, som under 
flera års tid letat och registrerat stenålders- 
boplatser i bursiljebygden. Engnars fynd visa
de sig vara en hacka, tillverkad av älghorn!

Arkeologisk undersökning

N u gjordes en närmare undersökning på 
fyndplatsen. Schaktmassorna, som bestod av 
lera, genomgrävdes omsorgsfullt och sålla
des. Inom ett 5-6 m 2 stort område påträffa
des enstaka föremål av ben/horn, sten och 
trä. De hade förmodligen lyfts ur bäckbott
nen i e tt sammanhang, för att sedan spridas, 
då massorna jämnades ut. Grävning i den fas

ta slänten ner m ot bäcken gav inte något som 
tydde på mänsklig verksamhet under förhis
torisk tid. Schaktet i slänten granskades även 
av kvartärgeolog. Markytans nivå vid fynd
platsen är nu drygt 56 m över havet.

Genomgången av schaktmassorna resultera
de i sammanlagt 28 föremål. De flesta är av ben 
eller hom  och utgörs av såväl hela och delar av 
redskap som bitar och stycken av sönderdelade 
ben. Förutom den redan nämnda hackan är det 
fråga om följande redskap; en harpunspets, två 
fiskekrokar, en dolk, två prylar, en kam och två 
mejslar -  den ena av ben och den andra av bä
vertand, med rest av skaftlindning av näver. 
Stenföremålen utgörs av fyra brynen av sand
sten samt ett parallellepipediskt redskapsämne 
av svart skiffer, som formats genom sågning 
och avspaltning. Slutligen ingår det fem 
stum par av tunn träribba i materialet. På rätt 
jämna avstånd -  3 å 4 cm -  längs ribban, eller 
ribborna, finns det tvärgående hål.
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Förem ålen  h am n a d e  på  h a v sb o ttn en  i s ten å ld e rn s  k u stn ära  skärgård .

Några av redskapen är till typen så pass ka
rakteristiska att de redan vid påträffandet be
dömdes vara fyra eller femtusen år gamla.

Alla föremål av ben/horn och trä förvarades 
fuktigt i väntan på provtagning för naturveten
skapliga undersökningar. Därefter konservera
des de vid Riksantikvarieämbetets och Statens 
historiska musums tekniska institution, Stock
holm.

Naturvetenskapliga undersökningar

Edda During vid Arkeo-Osteologiska forsk
ningslaboratoriet, Stockholms universitet, gran
skade ben- och homföremålen för att bestämma 
djurart. Hon kunde påvisa älg, ren, hare, vikare- 
säl och gråsäl. Till redskapen har använts älg
horn samt ben av älg, ren och vikaresäl. De med 
tvärgående hål försedda ribborna består av ene-

trä, enligt Roger Engelmark vid Miljöarkeolo
giska laboratoriet, Umeå universitet.

Kiselalger, eller diatomacéer, har mycket 
motståndskraftiga kiselskelett, som bevaras 
under lång tid i havsavlagringar. Kiselskelet- 
tens utseende varierar algarterna emellan, 
och varje art har sina speciella krav då det 
gäller livsbetingelserna; som vattnets salthalt, 
temperatur, djup under ytan et cetera. En ana
lys av kiselskelett i havsavlagringar ger således 
en inblick i gångna tiders miljöförhållanden. 
Urve Miller vid Stockholms universitets kvar
tärgeologiska institution skrapade prover för 
diatomacéanalys från de tillvaratagna föremål
ens yta. Hon fann att diatomacéerna på vissa av 
föremålen indikerar sötvatten, medan de på 
andra tyder på blandat sött och bräckt vatten 
och på några slutligen mer salt vatten.

Ett benprov åldersbestämdes med 14C-me- 
toden. Analysen gav resultatet 4740 ±110 BP 
(Ua-2344), vilket efter kalibrering innebär att 
föremålet med nära på 70%-ig sannolikhet är 
från tiden 3640-3370 f.Kr och med något mer 
än 95%:s sannolikhet från tiden 3800-3100.

Fyndplatsen vid Lappbäcken var då belä
gen på bottnen av en rätt djup havsvik. D et 
går att räkna ut, eftersom västerbottniskt land 
genom landhöjningen fortlöpande stiger ur 
havet och strandförskjutningsförloppet är väl 
känt.

Tolkning

Allt tyder på att föremålssamlingen förlorats 
i sjön och sjunkit till bottnen. Ägodelarna för
varades kanske i en väska av skinn, som hade 
byglar av eneträ vid öppningen; sälskinnsväs-
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R edskapsäm ne av 
svart skiffer sam t 
kam , h a rp u n sp e ts , 
fiskekrok, pryl och 
m ejsel av ben  eller 
horn .

 firprp I W W T W

kor av den typen har länge varit i bruk i det 
bottniska kustområdet.

Då föremålen hamnade på havsbottnen 
var Östersjön både större och djupare än nu 
och hade också högre salthalt. Utvecklings
skedet kallas Litorinahavet. Föremålen bädda
des med tiden in i havsbottnen, som genom 
landhöjningen slutligen blev ett område på fas
ta land och där en bäck fick sitt lopp. Lapp
bäckens sötvattensflöde eroderade jordlagren 
och kom till slut i kontakt m ed fornfynden. Ett 
sådant händelseförlopp skulle förklara varför 
diatomacéema antyder både salt och söt miljö.

De genom råmaterialet i fyndets ben- och 
homföremål påvisade djurarterna ger inte nå
gon speciell anvisning om naturgeografiskt

område. Det handlar om såväl kust och hav 
som skogsland och kanske även fjällområde. 
Något överraskande är 6 av 16 föremål av ren
ben. Renen märks inte alls på samma sätt i 
material från norrländska stenåldersboplatser.

De färdiga redskapen ger ett begrepp om 
aktuella näringsfång: harpunering av säl och 
fiske m ed handlina. De båda fiskekrokarna 
motsvarar varandra i form och storlek, men 
har också markanta individuella särdrag; som 
utformningen av anordningen för handlinans 
fästande och det faktum att den ena har en 
särskild fästpunkt för betet. Krokarna har rätt 
litet gemensamt m ed dem som påträffats i 
Norrland i övrigt, alltså i insjömiljön Lapp
träsket i Arvidsjaur. Därem ot överensstäm
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mer de mycket väl med krokar som under 
stenåldern använts i nordnorskt havsfiske, 
som väsentligen var inriktat på torskartade 
fiskar och helgeflundra.

Även i Östersjön finns det torsk. Den har 
lekplatser i om rådet sydöst om Gotland och 
öster om Bornholm. Arten förekommer re
gelbundet i Bottenhavet och är där tidvis gan
ska vanlig. Vid riklig saltvattenstillförsel ge
nom Öresund och Stora Bält kan det finnas 
torskbestånd ända upp i Bottenviken. Under 
Litorinahavets tid rådde helt andra förhållan
den. Då var vattnet ungefär dubbelt så salt 
som i dag och torsken bör ha förekommit re
gelbundet ända upp i Bottenviken; speciellt i 
djupområden som det utanför Bjuröklubb. 
D et har påträffats torskben på kustbundna 
stenåldersboplatser i Uppland och Gästrik
land och även bland måltidsrester vid en mer 
än 5 000 år gammal grav i Norrbotten.

Torsken söker sig på hösten från djupt vat
ten till grundare områden vid kusten. Den 
kan där tas på krok eller i nät. Ännu under 
1900-talet har ångermanländsk fiskarallmoge 
satt nät för torsk under höstisen. Benkrokarna 
från Lappbäcken kan mycket väl ha använts i 
litorinahavsfiske efter just torsk och med fisk
vandringen inåt land kom också sälen.

D et övriga fyndmaterialet från Lappbäck
en är av något annorlunda karaktär, även om 
sådant som dolken mycket väl kan ha använts 
vid själva jakt- eller fångsttillfället. Förrådet 
av benstycken och skifferämnet tyder på re
paration och tillverkning av utrustning. I 
sammanhanget kom mejslar och prylar väl till 
pass. Brynstenar användes för att forma och

skärpa spetsar och eggar. Fibrer för snoddar 
och rep kunde redas u t m ed kammen, som 
lika gärna kan tänkas ha använts för sådant 
som beredning av skohö. Hackan av älghorn 
är som föremålstyp helt unik, då bladet inte 
har något hål för skaftning. Urtag och vulster 
på bladets övre del visar att det istället varit 
fäst vid skaftet m ed surrning. D et kan vara 
fråga om en ishacka; ett oumbärligt redskap, 
både då säl harpuneras genom andningshål 
och vid isfiske.

Slutord

D etta är en första skriftlig presentation av ett 
mycket märkligt fynd och den pågående be
arbetningen. Stenåldersredskap av ben eller 
horn har b lo tt vid enstaka tillfällen påträffats 
i Norrland. Ändå var forntidsmänniskans u t
rustning till helt övervägande del tillverkad 
av organiskt material. Harpunspetsen från 
Lappbäcken har endast en norrländsk paral
lell; en spets som i slutet av 1800-talet tillva
ratogs i marint sediment i Örnsköldsvik.

Genom det inledningsvis nämnda invente- 
ringsarbetet har åtskilliga stenåldersboplatser 
upptäckts. De var antagligen en gång i tiden 
nära nog strandbundna. Några av dem kan ha 
varit samtida m ed föremålen från Lappbäck
en. Generellt sett finner man på boplatserna 
eldsprängd sten och slagen kvarts samt ensta
ka färdiga föremål av kvarts och skiffer. Det 
har också tillvaratagits sänkestenar; en m in
dre storlek för fiskenät och en större för nät 
för fångst av vikaresäl. På några lokaler finns 
det brända ben av vikaresäl.
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Boplatsen i Flurkmark
B E R I T  A N  D E R S S O N

Några kilometer nordväst om byn Flurkmark norr om Umeå, finns en stenålders- 

boplats med lämningar från äldre stenålder och fram till bronsålder. Boplatsen 

upptäcktes 1994 i samband med att de fångstgropar som finns intill boplatsen 

skulle visas under Skogs-Nolia. Ett stort område hade kalavverkats och man hade 

markberett efter avverkningen. I fårorna låg boplatsmaterial i form av skärvsten, 

avslag av kvarts och kvartsit samt brända ben.

fy/fy r

; .
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Markberedningen har inneburit att delar av 
boplatsens översta lager har skadats, men en 
positiv effekt av den är att boplatsens utbred
ning i markytan var lätt a tt se. Fynden finns 
inom ett cirka 250x120 m eter stort område. 
Boplatsen ligger på sandiga terrasser som idag 
ligger mellan 95 och 105 m eter över dagens 
havsnivå, i anslutning till Fällforsån nordöst 
om sjön Trehörningen. Landhöjningen m ed
för att platsen idag ligger ganska långt från 
kusten, men under den äldsta nyttj andeperi
oden låg området vid en havsvik. Boplatsen 
har beteckningen RAA (Riksantikvarieämbe
tet] 510 i Umeå socken.

Undersökningar

I samband m ed den besiktning av boplatsen, 
som utfördes av arkeologer från Västerbot
tens museum, fann man bland annat en pil
spets av kvartsit m ed rak bas -  dessa brukar 
dateras till bronsålder (1800-500 f.Kr.) -  
samt avslagsmaterial av tuffit, kvarts och 
kvartsit. Det noterades även att det fanns små 
korn av rödockra i marken.

Åren 1996-2000 har mindre delar av bo
platsen undersökts årligen av Institutionen 
för arkeologi och samiska studier vid Umeå 
universitet. Undersökningarna har genom
förts som seminariegrävningar i samband 
m ed studenternas grundutbildning. Genom 
åren har e tt flertal mindre ytor undersökts 
och det finns 14C-dateringar som spänner 
över närmare 2 000 år. Den äldsta dateringen 
kommer från den översta terrassen, som lig
ger 103-104 m eter över havet. Kol från en 
stensamling visade sig vara från cirka 5500

f.Kr., vilket innebär att det är 7 500 år gam
malt. Vid undersökningen av en grop belägen 
på samma terrass erhöll man en datering som 
var över 1 500 år yngre, det vill säga från cirka 
3900 f.Kr. Från den terrass som ligger lite läg
re, på 100-101 m eter över havet, har man en 
datering från 3000 f.Kr.

Vid de olika undersökningstillfällena har 
olika typer av anläggningar påträffats. De be
står främst av olika nedgrävningar m ed kol 
och ben i groparna samt stensamlingar. Inom 
huvudparten av de ytor som har undersökts 
har man funnit ben, bland annat sälben, rester 
från redskapstillverkning i form av avslag i 
kvarts, kvartsit, flinta, skiffer, hälleflinta, grön
sten, porfyr, basalt och sandsten. Bland fynden 
av olika redskap dominerar skraporna men 
även knivar, mejslar, delar av en yxegg samt ett 
nätsänke har framkommit under åren.

Föremålstyper

En särskild typ av skrapor användes under 
äldsta stenålder. De brukar kallas ”kölskra
por” därför att de har en hög ryggås i form av 
en köl, se bild sidan 51. Människorna under 
denna period använde även ett särskilt sätt att 
slå eller trycka långa, tunna flisor ur en sten
kärna. Man brukar benämna denna teknik för 
mikrospånteknik och den resulterar i en spe
ciell typ av kärnor. D et är därför möjligt att 
grovt datera en bopats enbart genom att stu
dera vilka olika redskap och kärnor som finns 
på en boplats. Vid studier av en mängd bo
platser, som har undersökts genom åren i 
Norrland, har det visat sig att de som kan da
teras till äldsta stenålder, endera genom 14C-
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metoden, eller utifrån redskapstyper, ofta har 
avslag och redskap i ovanliga material som 
porfyr, basalt och även flinta. Bland de före
mål som finns på boplatsen vid Flurkmark är 
kölskrapor och mikrospånkärnor av den typ 
som brukar dateras till äldre stenålder.

Vid en genomgång av alla boplatser m ed 
föremål från äldsta stenålder i Norrland, Da
larna och Värmland, som publicerades 1995, 
så fanns det cirka 230 kända platser varav 
flertalet ligger i inlandet. Boplatsen vid Flurk
mark är därför ovanlig, dels för att den har 
legat vid kusten under den äldsta fasen och 
dels för att den är ovanligt stor. De flesta tidi
gare kända boplatserna från denna period är 
relativt små, endast cirka 50 m 2 stora.

Boplatsen vid Flurkmark har utnyttjats un
der en lång period förhistorisk tid. De datering
ar som gjorts på kol från olika anläggningar 
spänner över närmare 2 500 år och fyndet av en 
pilspets från bronsålder visar att platsen varit 
attraktiv under närmare 4 000 år. Ingen av de 
fångstgropar som finns på platsen har under
sökts ännu, men de har troligen inte anlagts 
under den period som människorna bodde på 
platsen, de är antagligen yngre. Eftersom plat
sen har utnyttjats under en stor del av förhisto
rien kan man även anta att den genom tiderna 
har bebotts under alla årstider.

Hittills har endast en mindre del av boplat
sen undersökts men det kommer sannolikt att 
göras ytterligare utgrävningar av arkeologistu
denter under kommande år -  och vem vet vad 
som döljer sig i sanden i Flurkmark?

Karta över o m rå d e t ru n t Flurkm ark m ed  90 och 100 m ete rsk u rv an  m arkerad . 
D et m örkare  o m rå d e t ä r havsn ivån  vid 90 m e te r och d e t g rå  o m rå d e t ä r 

h av e t 100 m e te r över d a g en s  nivå.

 ̂ Täftes- 
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Bebyggelse längs kusten under 
bronsålder och järnålder
L I L L I A N  R A T H J E

En av  d e  u tg räv d a  s te n sä ttn in g a rn a  i Skäran  m ed  sin väl m ark e rad e  k an tked ja .
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I Norrland finns ett tusental kända gravrösen från bronsåldern längs den 

dåvarande kustlinjen, men de förekommer även på järnålderns kustnivåer. 

Längs järnålderskusten finns dessutom ett 100-tal platser med så kallade 

tomtningar. Dessa tomtningar har vid undersökningar kunnat knytas till 

sälfångst och de är från tiden 400-1200 e.Kr. De allra flesta är dock från 

vikingatiden, det vill säga de är omkring 1 000 år gamla. Tillsammans med 

kokgropar och andra fornlämningstyper, som daterats till såväl bronsålder 

som järnålder, kan de antyda att det varit fråga om bosättningar på olika 

platser. Den indikation på odling som förekommer i pollendiagram, dels 

under bronsåldern, dels från 500-talet och framåt, är också indirekta bevis 

på att här funnits en bofast befolkning.

På det stora hela är dock kännedomen om 
bronsålderns och järnålderns bebyggelse i 
Övre Norrlands kustland i dagsläget mycket 
dålig. D et gäller bland annat när och hur en 
jordbrukande bebyggelse etablerades i kust
området, bebyggelsens struktur och eventu
ella förändringar under den här aktuella tids
perioden.

Området kring Hertsångersälven

Ett område som skulle kunna vara läm pat för 
bebyggelsestudier och studier av relationen 
kontinuitet/förändring på ett lokalt plan är 
området kring Hertsångersälven i Nysätra 
socken. Fornlämningsbilden i om rådet är oer
hört rik och sammansatt och lämpar sig väl 
för fortsatta studier som skulle kunna belysa 
utvecklingen från bronsålder och in i m edel
tid. Fortfarande under vikingatid sträckte sig 
en djup vik i nordvästlig riktning ända in till
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Ånäset. Längst u t på öarna utanför denna vik 
finns bland annat tomtningar, kompassrosor 
och gistgårdsrösen, vilka anlagts under tidig 
medeltid och in i historisk tid.

På nivåerna mellan 15 och 45 meter över 
havsytan, motsvarande järnålderns och brons
ålderns kustnivåer, finns på vikens östra sida ett 
30-tal rösen och stensättningar. Inom området 
finns alltså en j ämn spridning av fornlämning- 
ar på nivåer som motsvarar perioden bronsål
der till historisk tid. O m rådet är kuperat med 
stora lokala höjdskillnader och höjdsträck
ningarna går som regel i NV-SO-riktning, 
ofta m ed myrmarker emellan.

Områdets rösen och stenfyllda stensätt
ningar fördelar sig jäm t på ett 15-tal lokaler 
på olika nivåer över havsytan. D e översta lig
ger i dag belägna mellan ca 40-45 m ö.h., 
medan de lägsta ligger på nivåer mellan 15- 
20 m  ö.h. Lägst av områdets kända gravläm
ningar, 13,25 m ö.h., ligger ett röse vari det 
vid tidigare inventeringar har noterats en 
hällkista. D etta röse kan utseendemässigt 
inte skiljas från de högre liggande bronsål - 
dersrösena. En viss försiktighet bör därför 
råda vid datering på grund av höjden över ha
vet. Detta understryks ytterligare av till exem
pel det röse på bronsålderns havsnivå i Tom te
bo, Umeå, som vid undersökning visade sig ha 
vikingatida datering.

Fornlämningsområde vid Degermyran

Fomlämningsområdet som ligger vid Deger
myran i Skäran har särskilt stora förutsättning
ar för förståelsen på en lokal nivå av utveckling
en under bronsålder-järnålder längs Väster-

bottenskusten. Här finns inom ett begränsat 
område fomlämningar från såväl brons- som 
järnåldern. De provundersökningar som u t
förts av Institutionen för arkeologi och samiska 
studier vid Umeå universitet visar att aktivite
terna i området spänner över ett stort tidsav
snitt, från cirka 1100 f.Kr.-1400 e.Kr. I sam
band med provundersökningarna utfördes 
också en kartering av fomlämningsbeståndet. 
Av hittills gjorda analyser förefaller det som om 
utnyttjandet varit som intensivast under 100- 
200 e.Kr. Förhöjda fosfatvärden antyder också 
förekomsten av bebyggelse.

Tidigare kända fomlämningar i området var 
två runda rösen, 11 m i diameter och 1,4 m 
höga, samt ytterligare e tt röse på ett krön strax 
öster om dessa. Till detta kom en rektangulär 
stensättning som sammanbinder dessa båda.

Vid en inventering i början av 1990-talet 
har man också noterat nio stensättningar, två 
skärvstenshögar och två kokgropar. Den för
nyade karteringen av om rådet förändrade till 
stor del den tidigare registrerade bilden. De 
nio stensättningarna har numera utökats till 
19 av minst två olika typer, skilda åt av såväl 
utseendemässiga grunder som sin placering. 
Av de 16 stensättningar som var belägna i 
skogsmark var ett tiotal skadade i samband 
m ed markberedning och tallplantering. De 
två skärvstenshögarna visade sig vara fyra till 
antalet. Till detta kommer även fem förmo
dade åkerytor och ett möjligt boplatsområde 
i områdets västra del, mellan det stora grav
fältet i skogsmark med stensättningar med 
kantkedja och Degermyran. De tre stenfyllda 
låga stensättningarna är belägna på hällmark
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strax ovan skärvstenshögarna. D et förefaller 
troligt att ytterligare intensiva inventeringar 
av området resulterar i flera lämningar.

Samarbete med MAL

Före provundersökningen genomfördes en 
markkemisk analys för att upptäcka eventuel
la aktivitetsytor i och kring anläggningarna. 
Provtagningen utfördes i samarbete med 
MAL, Miljöarkeologiska laboratoriet, som är 
knutet till arkelogiska institutionen vid uni
versitetet. Sammanlagt togs 31 jordprover för 
fosfatanalys m ed syfte att underlätta platsval 
för framtida grävningar/undersökningar och 
att avgränsa eventuell boplatsyta. Fosfatvär
dena varierade mellan 7P°° och 169P<*>, med 
den högsta koncentrationen i områdets nord
västra hörn. D et lägsta värdet uppm ättes i 
områdets sydöstra hörn. För övrigt finns i 
området två koncentrationer där värdena är 
förhöjda i relation till omgivningen. Fosfat- 
karteringen gav indikation om förhöjda vär
den på vissa punkter, bland annat i anslutning 
till skärvstenshögarna.

Ett annat område m ed höga fosfatvärden 
ligger endast tio m söder om de stora rösena. 
De makrofossilanalyser som gjordes i de u t
grävda anläggningarna visade inga odlingsin- 
dikationer. Glödförlustprov gav dock på sina 
ställen höga värden, vilket kan vara indikation 
på fossil åkermark. Den ”normala” organiska 
halten ligger i en genomsnittlig skogsterräng 
av denna typ på 2-3%. Förutom några toppar 
på så höga värden som 17,4%, så låg genom
snittet på 4,5%, alltså något högre än ”norm al
värdet”. Glödförlusten indikerar, tillsammans

m ed fosfatproverna, att det i nordöstra hör
net av undersökningsområdet troligen försi- 
gått en verksamhet som avsatt såväl höga fos- 
fathalter som organiskt material i marken.

Utgrävningarna

De 16 övertorvade stensättningarna finns inom 
ett mycket begränsat område, ca 25x30 meter 
stort. Av dessa stensättningar har åtminstone 
en tredjedel vällagd kantkedja. Stensättningar
na är små, mellan 2^1 meter i diameter och 
0,1-0,2 m höga. De har en fyllning av rödbrunt 
grus och sand. Detta är en, hitintills, ovanlig 
företeelse i Västerbotten, där stensättningarna 
oftast är stenfyllda. Övertorvade stensättningar 
hör vanligen samman m ed järnålderns begrav- 
ningstraditioner i södra och mellersta Sverige. 
Gravfält med högar och övertorvade stensätt
ningar är okända norr om Amäsbacken utanför 
Örnsköldsvik i norra Ångermanland, vilket gör 
platsen än mera intressant.

I Skäran totalundersöktes en stensättning, 
och delundersöktes ytterligare en. Båda sten- 
sättningama hade en väl markerad kantkedja 
och en fyllning av ett grusigt material som skil
jer sig från omgivande mark. Detta material har 
således inte tagits från det omedelbara närom
rådet. Direkt under torven framkom kol på vis
sa ställen, såväl innanför som utanför kantked
jan. I det nordvästra hörnet verkade flera av 
stenarna vara skörbrända. Förutom några tvek
samma bitar av bränd lera gjordes inga fynd i 
stensättningen.

Den andra stensättningen (nr 4) var 2 m i 
diameter. I den grävda halvan framkom en 
tydlig kantkedja, bestående av 0,4-0,1 m sto
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ra stenar. Några av stenarna i den västliga de
len var skörbrända och i denna del fanns ock
så en mindre mängd kol. A tt järnålderns gra
var är till synes fyndtomma är inte någon 
ovanlig företeelse, men avsaknaden av fynd 
och distinkta kollager gör att det behövs yt
terligare undersökningar för att kunna klar
lägga gravarnas ålder.

I m itten av den rektangulära stensättningen, 
som ligger mellan de båda bronsåldersrösena, 
undersöktes ett meterbrett schakt. Stensätt
ningen visade sig bestå av en homogen sten- 
packning. De största stenarna låg i västra kan
ten och bildade förmodligen en kantkedja. I 
den östra delen fanns även små stenar. Inga inre 
konstruktioner kunde observeras. I övrigt 
framträdde en koncentration av mörk, kolhal- 
tig jord, varvat med kraftigt bränd och rödfär
gad sand som också sträckte sig u t till ytterkan
ten av lämningen. Närmast profilen i söder lö
per en strimma blekjord, parallellt med de ste
nar som ej plockats bort. I schaktet finns två 
stenar med tydliga kvartsgångar, den ena belä
gen i den västra delen av schaktet, den andra i 
den östra delen.

De tidigare registrerade skärvstenstenshö- 
garna visade sig vid utgrävning bestå av flera 
separata skärvstenshögar, var och en m ed en 
kantkedja av kraftiga till synes opåverkade 
stenar vilka omslöt koncentrationer av skör
bränd sten. I den ena skärvstenshögen fram
kom i det understa lagret en relativt koncen
trerad förekomst av brända ben. Dessa kom
mer att lämnas in för analys, men kan enligt 
preliminär osteologisk bedömning vara efter 
spädbarn.

Dateringar

Ett kolprov taget i den ena kokgropen gav en 
datering till yngre bronsålder. De övriga date
ringarna i området är problematiska. Stensätt- 
ning 6, som antogs vara från järnåldern, datera
des till slutet av yngre bronsålder. Den spridda 
förekomsten av kol i anläggningens fyllning, 
vilken troligen kommit från annan plats, skulle 
dock kunna innebära att äldre kol finns inblan
dat. Dateringen kan också vara riktig, men be
höver i så fall bekräftas med ytterligare date
ringar inom gravfältet. Den datering som gjor
des i den ena skärvstenshögen, i nära anslutning 
till de brända benen, gav en dateringen viking
atid-tidig medeltid, en datering som även den
na förefaller orimlig. Skärvstenshögar är främst 
daterade till yngre bronsålder, både längs Norr
landskusten och i södra Sverige. Den sista da
teringen, av den rektangulära stensättningen, 
är helt osannolik och måste ha uppstått genom 
att kolet i proverna kontaminerats, förorenats, 
av yngre kol, möjligen nedrasat i samband med 
utgrävningen. Kolprovet togs i botten av an
läggningen, men gav en datering till 1420- 
1660 e.Kr.

Fortsatt forskning

Sammanfattningsvis kan man säga att prov
undersökningarna har visat att platsen har en 
mycket stor potential för fortsatt forskning. 
Eftersom vi på platsen sannolikt har kontinu
itet från bronsålder till järnålder, m ed både 
gravar och bosättning, vilket är unikt för 
Norrland norr om Ångermanland, är chansen 
god att vi här kan få nya kunskaper om brons- 
och järnålderns människor i Övre Norrland.
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Förhistoriskt skräp eller bländande hantverk
S U S A N N E  S U N D S T R Ö M  -  F O T O  J O S T E I N  S K E I D S V O L L

I Västerbottens museum 

finns föremål från i stort 

sett hela den tidsperiod 

som människan funnits 

i Västerbotten. Från den 

tid då de första män

niskorna kom hit för cirka 

9 000 år sedan och fram  

till idag. En del av alla 

föremål visas i museets 

basutställningar, men de 

flesta förvaras och vårdas 

för framtiden i museets 

olika magasin.

A rtikelfö rfa ttaren  visar en  av  den  
arkeo log iska  sam lin g en s  m ån g a  
lådo r m ed  fynd  från  länet.
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I e tt av magasinen finns den del av museets 
samlingar som kallas ”den arkeologiska sam
lingen” och som utgörs av föremål som tagits 
tillvara vid arkeologiska undersökningar eller 
på annat sätt påträffats i marken. Den gömmer 
sig bakom en helt vanlig dörr på andra våning
en i museets basutställning. I e tt kompaktsys
tem  finns 759 välfyllda lådor m ed föremål.

Den övervägande delen av föremålen är 
förhistoriska, det vill säga de är tillverkade 
och använda under människans första 8 000 
år i länet. I samlingen finns också föremål som 
har sitt ursprung i historisk tid, vilka på sam
ma sätt som de förhistoriska är påträffade i 
marken. Sammanlagt består samlingen av 
13 345 föremål (ej medräknat 425 kg avslag, 
alltså stenflisor som blivit kvar efter stenred- 
skapstillverkning). Föremålen kommer från i 
stort sett hela länet m ed undantag av Skellef
teå, Malå och Norsjö, fynd från dessa kom 
m uner finns framför allt samlade i Skellefteå 
museum. Västerbottens museum och Skel
lefteå museum är inte de enda museerna med 
samlingar från Västerbottens län. E tt stort 
antal förhistoriska föremål finns på Statens 
historiska museum, SHM, i Stockholm. Någ
ra kommunala museer och hembygdsgårdar 
har också fina arkeologiska samlingar.

Ordning och reda

För att underlätta för forskare och andra som 
vill studera föremålen är de systematiserade 
efter den socken de är påträffade i. Inom varje 
socken är de placerade i den ordning som de 
kom m it in till museet. Eftersom föremålens 
fyndplats och fyndsammanhang är av största

betydelse för den arkeologiska forskningen, 
finns alla fynddata för varje enskilt föremål 
registrerat (gäller föremål som tagits fram 
med arkeologiska undersökningsmetoder). 
Askarna som de ligger i är märkta m ed forn- 
lämningsnummer, men också m ed uppgifter 
om var inom fornlämningen som de har på
träffats och i vilket lager.

D et finns många fördelar med att föremål 
från ett och samma område ligger i anslutning 
till varandra. Exempelvis är många besökare 
intresserade av föremål från ett specifikt områ
de och har med denna ordning lätt att hitta vad 
de söker. Det innebär också att karaktäristiska 
drag hos samlingen blir tydliga, som att vissa 
föremålstyper och material är vanliga i ett om
råde men inte i ett annat, eller att några socknar 
är fyndrika medan andra inte är det och så 
vidare. Från några av inlandssocknama finns till 
exempel en betydligt större mängd fynd än 
från kustsocknama. Det gäller framför allt Vil
helmina sn, varifrån mer än en tredjedel av den 
arkeologiska samlingen härstammar. D et beror 
delvis på den omfattande dokumentations
verksamhet som utfördes inför de stora älvreg- 
leringama samt att Västerbottens museum har 
drivit ett eget arkeologiskt dokumentations
projekt i bland annat Vilhelminaområdet. Un
dersökningarna i samband med älvregleringar
na är också en förklaring till att fyndmängden 
från den oreglerade Vindelälven är mycket 
mindre än från länets övriga älvdalar.

Man måste påminna sig om att föremålen i 
magasinet ger en mycket fragmentarisk och 
missvisande bild av det föremålsbestånd som 
den förhistoriska människan använt. Med all
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säkerhet har den absolut största delen av alla 
de föremål som använts genom tiderna för
m ultnat för länge sedan. D et är i det närmaste 
enbart stenföremål som har bevarats tills idag. 
Stenåldersmänniskans saker var mest gjorda av 
organiskt material som trä, horn, skinn, ben 
med mera. Det är material som endast i mycket 
sällsynta fall har bevarats. Exempel är Kalv- 
träskskidan, spjutskaftet från Åkulla (båda i 
Västerbottens museums basutställning] och 
ben/hornföremålen från Lappbäcken, Bur
träsk socken, som Anders Huggert skriver om 
i sin artikel ”Grävmaskin fick upp märkliga 
fynd” på sidan 32.

Det är också viktigt att komma ihåg att här 
finns endast de föremål som har påträffats och 
tagits tillvara men att mycket fortfarande ligger 
kvar oupptäckt i marken. Hela tiden görs nya 
fynd, förr ofta genom privatpersoner, idag 
främst genom arkeologiska undersökningar. 
Föremålsmängden kan öka drastiskt under år 
med många exploateringar som vägbyggen och 
liknande arbetsföretag som medför att arkeolo
giska undersökningar måste utföras.

Om  man plockar fram de föremål i varje 
socken som först kommit in till museet blir det 
tydligt att de flesta är mycket fina föremål, som 
vanligtvis privatpersoner har hittat. D et är till 
exempel yxor och pilspetsar. Många av dessa 
har påträffats i samband med jordbruksarbete 
som dikesgrävning eller potatisupptagning. Nu 
för tiden, då de flesta jordbrukssysslorna sköts 
m ed maskiner, har möjligheterna till att lägga 
märke till de föremål som ligger i marken, 
minskat avsevärt.

Två flintyxor, en  m ejsel sam t en  skafthålsyxa från  B ygdeå sn. 
Alla ä r p å trä ffad e  vid d ikesg rävn ing .

Förhistoriskt skräp

Få föremål i den arkeologiska samlingen är 
hela, de flesta är fragment eller delar av det 
ursprungliga föremålet. Mycket skulle på sätt 
och vis kunna kallas ”förhistoriskt skräp”. Det 
är material som en gång slängts, som männis
kor läm nat efter sig när de läm nat en plats. 
D et är trasiga och oanvändbara föremål som 
kasserats. D et är matrester och annat hus
hållsavfall. Detta, till det yttre oftast an
språkslösa material, har ändå stort värde för 
den arkeologiska forskningen och för förståel
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Stenyxan från  A nkar
s u n d  i S tensele  sn.

sen av den förhistoriska västerbottningen. 
D et kan vara svårt för den oinvigde att förstå 
arkeologernas entusiasm över en del av de 
mer anspråkslösa föremålen, m en helt klart 
står föremålens yttre inte alltid i relation till 
deras informationsvärde.

I samlingen finns förstås också många fina 
och häpnadsväckande artefakter som de väl- 
formade skifferföremålen från yngre stenål
dern, eller järnålderns rikt ornerade brons
spännen. Från Ankarsund, Stensele sn, kom
mer e tt fint föremål. D et är en del av en sten
yxa som trots att den är sönderslagen är fan
tastisk m ed sin utsökta form och perfekta fi
nish. Betraktaren slås omedelbart av hur 
skickligt den är gjord och det är lätt att för
undras över hur det har gått till att göra skaft
hålet eller a tt få ytan så slät.

B op latsfyn d

D et fyndmaterial som tagits tillvara vid m u
seets arkeologiska undersökningar kommer 
till övervägande del från förhistoriska boplat
ser. Vanligtvis består boplatsfynden av ovan 
nämnda förhistoriska skräp. Förutom mäng
der av avslag brukar det finnas trasiga och be
gagnade redskap som uttjänta skrapor eller 
avbrutna pilspetsar, halvfärdiga stenredskap 
som kasserats av olika anledningar eller gått 
sönder under tillverkningsprocessen. D et 
brukar också innehålla tillvaratagna bitar av 
råmaterial, vilka ursprungligen varit avsedda 
för att formas till redskap eller spetsar. Brän
da djurben, det vill säga rester efter måltider, 
brukar också ingå i insamlat boplatsmaterial. 
De har vid utgrävningen tagits tillvara för att

skickas till en osteolog för analys. Osteologi
ska analyser kan bland annat ge information 
om vilka bytesdjuren varit, och ibland även 
vilken tidpunkt på året som man använt den 
aktuella platsen. D et är tydligt att älgen varit 
det vanligaste bytesdjuret, m en även sälen 
har varit viktig. D et syns i benm aterialet från 
de boplatser som legat i närheten av kusten. 
Vid dagens undersökningar insamlas också en 
hel del andra prover som kolprover och jord
prover, vilka om de inte skickas för analys i 
samband m ed rapportarbetet -  rapporter 
skrivs efter alla undersökningar -  sparas i m a
gasinet för framtida forskning.

Skrapan -  d e t  v a n lig a ste  red sk ap et

Den vanligaste föremålstypen i magasinet, 
m ed undantag av avslagen, är skrapor av sten. 
De flesta är gjorda av kvarts eller kvartsit, 
men även andra material har använts, flinta 
till exempel. I samlingen finns över 4 000

Tio av 110 sk rapo r från  en  u n d ersö k t 
bop la tsvall vid Sandsjön , Sorsele  sn.
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stenskrapor. D et finns boplatser där flera 
hundra skrapor har påträffats trots att endast 
delar av boplatserna är undersökta. Många av 
skraporna är runda m ed konvexa eggar men 
det finns också andra former. När de använ
des har de antagligen suttit fast i någon form 
av skaft. Skraporna har använts till bearbet
ning av skinn horn, trä med mera. Genom att 
studera skraporna i mikroskåp kan man ta 
reda på om de har använts till hårda eller 
mjuka material, vilket i sin tu r berättar om 
vad man har arbetat m ed på boplatserna.

Gravar

O m  föremål tillvaratagna på boplatser hör till 
de vanligaste arkeologiska fyndmaterialen i 
våra trakter, är det mera ovanligt m ed grav
fynd. Några stenåldersgravar har ännu inte 
påträffats i Västerbottens län och undersökta 
bronsåldersgravar brukar inte innehålla några 
fynd. Ett undantag är fynden från Prästsjödi- 
ket utanför Umeå som Åsa Lundberg skriver 
om i sin artikel ”Värdefulla gravgåvor eller 
besvärjande offer?” på sidan 25. Där grävdes 
åtta hela och mycket fina spetsar av exotiska

Bronslänk förebild till m useets nya logotype

Flera, förvåra trakter ovanliga föremål, ingår i fyndet 
av en  förm odad grav nära Vargviken vid Vindeläl- 
ven. Det är e tt  fyndm aterial som påträffades 1920 
när m an grävde i en "naturlig kulle" vid älven för att 
göra en  tjärdal. Förem ålen som  hittades bestod  av 
e tt m ycket speciellt fågelform at hänge, en brons
länk, e tt hästskoform igt dräktspänne, e tt runt dräkt
spänne, en  järnyxa, några järntenar, en läderpung, 
en bit kvarts, en skifferkniv, som tyvärr är förkom 
m en, och en  seiteliknande sten.

Platsen efterundersöktes 1926 av arkeologen 
Gustaf Hallström som  kunde konstatera, a tt d e t i 
marken fanns spår efter någon sorts anläggning.

Fyndet har därefter länge g å tt under benäm ningen 
"ett sam lat fynd". Först på senare  år har förem ålen 
från Vargviken klassificerats som  e tt  gravfynd. Uti
från förem ålstyper och fyndsam m ansättning ha rd e  
tolkats som a tt de  förm odligen u tgör resterna efter 
en samisk m ansgrav från ca 1100 e.Kr.

När V ästerbottens m useum  för några år sedan 
skulle byta logotype föll valet på bronslänken från 
Vargviken. I en någo t stiliserad och förenklad form 
lever nu d e t nästan 1 000-åriga fyndet vidare på det 
m esta som m useet producerar i form av brev, affi

scher, annonser och skrifter.
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som

stenmaterial fram, samt flera andra praktfö- 
rål som en spjutspets av brecciekvarts och 
spjutspets av brons. De påträffades i en 

br|msåldersgrav som ovan mark var helt osyn
lig? Skillnaden mellan boplatsfynd och grav
fynd syns tydligt. Här rör det sig inte om 

*4p utan om hela och mycket fina föremål, 
förhållandevis få järnåldersgravar är un

der®  kta i Västerbottens län m en det finns ett 
ahtaltföremål som kommer från gravar som 
dathrais till järnåldern. D et rör sig framför allt 
om drä^fspännen och vapen. Förmodligen 
utgör ävén en del av de föremål som påträffas 
som lösfyrjd egentligen delar av gravfynd. 

c Som tidigare nämnts har inte alla föremål 
Ihör den arkeologiska samlingen kom- 

,.„t fram genom arkeologiska undersökningar. 
Vid sidanj om det materialet finns lösfynden, 

et är enstaka föremål som påträffats utan 
ppenbaft sammanhang, bortskjutna pilspet- 

mpel. Ett av museets mer kända lös- 
f’i. t y få fä  den tidigare nämnda Kalvträskskidan 

påträffades vid dikesgrävning i en myr 
dock tiflsammans med ytterligare en skida och 

en stavi

Material

Vid efi jämförelse mellan fynd från olika 
socknlr syns det tydligt att stenmaterialet 
som föremålen är gjorda av skiftar från områ
de t/ll område. D et visar att man utnyttjat 
lokåla stenmaterial i stor utsträckning. Men 
tröts att människorna i första hand verkar ha 
itnyttjat lokala stenarter finns inslag av sten
material som inte påträffas naturligt i länet. 
D et gäller till exempel flinta. På inlandsbo-

platserna återfinns flintan som avslag och 
skrapor, medan man vid kusten stöter på flin
ta i form av framför allt yxor. fnlandsflintorna 
verkar härstamma från en äldre del av stenål
dern än kustens flintyxor som dateras till un
gefär 2000 f.Kr.

1 några områden blir dominansen av vissa 
stenmaterial särskilt tydlig. I lådorna med 
fynd från Dorotea sn, hittar man till exempel 
mörk kvartsit och ovanligt stora mängder 
rödskiffer. Från Arksjön, som ligger i nord
västra Dorotea, är e tt mycket stort antal för
arbeten av rödskiffer tillvaratagna. D et är 
grovt tillslagna bitar av skiffer som aldrig bli
vit färdiga föremål. D et är uppenbart att den 
förhistoriska människan måste ha haft myck
et god kunskap om vilka material som var 
lämpliga och var dessa fanns att tillgå. Röd 
skiffer är relativt sällsynt och av den rödskif
fer som finns är det endast en liten del som är 
användbar till redskap. Trots dagens geologis
ka kunskaper har vi svårt att hitta rödskiffer 
som det skulle gå att tillverka redskap av.

Ännu mer påtaglig, än vad rödskiffern är i 
fyndbackarna från Dorotea sn, är den totala 
dominansen av brecciekvarts bland föremå
len från Tärna sn. Brecciekvarts är e tt råmate
rial som det finns ganska gott om i Tärnafjäl
len och som var känt och uppskattat som red- 
skapsmaterial av den förhistoriska männis
kan, framför allt under bronsåldern. I sam
lingen finns både bearbetade materialblock, 
grövre avslag och grovt huggna förarbeten. 
Många är påträffade uppe på kalfjället där rå
materialet fanns. D et finns också finare avslag 
och förarbeten från en senare fas i tillverk
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ningsprocessen. Dessa kommer framförallt 
från boplatserna i närheten, exempelvis de 
som ligger på stränderna runt sjön Overuman

Ålder

Det är svårt att svara på frågan om vilket det 
äldsta föremålet i samlingen är. Enskilda före
mål är inte lätta att datera exakt. Föremål från 
vitt skilda epoker ligger ofta tillsammans i 
marken som om de skulle tillhöra samma tid. 
Typologiska dateringar är därför det vanligas
te sättet att uppskatta ett föremåls ålder.

Föremål som vi säkert vet användes under 
den äldre delen av stenåldern är bland annat 
några olika typer av kärnor som man slagit 
små spån ur, som i sin tu r kunde användas 
som eggar i pilspetsar av ben eller horn. Tek
niken som dessa föremål är gjord i kallas för 
mikrospånteknik. D et är framför allt från de 
västra delarna av länet som föremål i mikro
spånteknik härstammar. Många är påträffade 
i Vilhelmina- och Doroteatrakten, m en de 
finns även från andra delar av länet, som Berit 
Andersson berättar i sin artikel om en boplats 
i Flurkmark på sidan 37.

Materialen i redskapen skiftar inte bara 
från område till område, det skiftar också 
över tid. De föremål i samlingen som är gjor
da i mikrospånteknik är främst tillverkade av 
kvartsit, senare övergick man till att använda 
kvarts i högre grad.

Under nästa tidsperiod, neolitikum, den 
yngre delen av stenåldern, blir även skiffern 
ett vanligt redskapsmaterial. Av skiffern gjor
des framför allt knivar, dolkar, spjutspetsar 
och pilspetsar. Skiffern är förhållandevis lätt

Exem pel på  fö rem ål från  d en  ä ld re  d e len  av 
s ten å ld e rn .

Till sam lingens  ra rite te r 
hö r sk ifferdolken från 
Torvsjön, Åsele sn. Den 
h a r in ris tad e  f igu rer på 
b ä g g e  sidor. R istn ingar
na har to lk a ts  som  en  
m änniska, en  fisk och 
en  orm .

att forma som man vill. Många av 
skifferföremålen har skaftändar 
som utformats som stiliserade djur
huvuden, till exempel älghuvu
den. D et har visat sig att knivarna 
är vanligare vid kusten och att 
spetsarna är vanligare i inlandet.

Många av de tidigare nämnda 
flintyxorna som påträffats längs 
kusten härstammar från slutet av 
neolitikum. 1 lådorna m ed före-
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mål från Bygdeå socken till exempel ligger ett 
flertal flintyxor. De har sitt ursprung från 
sydligare trakter och är förmodligen spår ef
ter en invandring av folk söderifrån. Folk som 
förutom  att de använde flintyxor kände till 
odling och boskapsskötsel. Flintyxorna har 
tolkats som redskap att bearbeta trä med.

Samtidigt, från ca 1800 f.Kr., börjar nya 
föremålstyper användas som bhr karaktäris
tiska för nästkommande period, bronsåldern 
och början av järnåldern som är den sista av 
de förhistoriska perioderna. D et är dels spet
sar av kvartsit eller brecciekvarts. De brukar 
kallas för flathuggna pilspetsar med tvär bas 
utifrån tillverkningsteknik och form. D et är 
dels asbestkeramik som fått sin benämning av 
att leran blandats med asbest. D et kan vara 
upp till 60% asbest i asbestkeramiken. Under 
järnåldern ökar mängden asbest och man kan 
påstå att det snarast är asbest som blandats 
med lera. Kärlen kan bestå av upp till 90% 
asbest och kallas då för asbestgods. Asbestke
ramiken och asbestgodset hör till de före- 
målskategorier, vars funktion forskarna länge 
har diskuterat. Asbestkeramiken kan ha an
vänts i den tidiga bronshanteringen och as
bestgodset kan ha använts i den tidiga järn
hanteringen. Vid sidan av den asbestmagrade 
keramiken och kvartsitspetsarna och förstås 
skrapor och avslag finns det även några få 
bronser från denna tid. D et är yxor, spetsar 
och en bälteplatta. Till samlingen hör också 
en hel och två delar av gjutformar av täljsten 
som var avsedda att göra bronsföremål i.

Trots att järnåldern är den del av förhisto
rien som ligger närmast oss i tid, är det en

tidsperiod som vi har samlat in förhållandevis 
få föremål från. D et beror säkert delvis på att 
metallföremål inte bevaras lika bra som sten- 
föremål. Dock finns en del föremål av järn 
som kan dateras till järnåldern, bland annat 
pilspetsar, knivar och yxor. Från denna tid 
finns också dräkttillbehör som dräktspännen 
av brons och pärlor av glas. Kanske beror den 
begränsade fyndmängden från järnåldern 
även på att det kan vara svårt a tt urskilja alla 
föremål som ska dateras till järnåldern. Från 
järnåldern och framåt finns det till exempel 
former som inte ändrar sig nämnvärt under 
lång tid som spikar, nitar och andra enklare 
smidesarbeten.

P ilspe tsar av kvartsit, a sb e s tk eram ik  och  en  b it a sb e s t.
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D et y n g re  m ateria let

Som tidigare nämnts ingår även fynd från his
torisk tid i den arkeologiska samlingen. Några 
av våra tidigare kyrkstäder (kyrkstäderna an
vändes framförallt från 1600— 1800-talet) 
har undersökts vid flera tillfällen, till exempel 
de i Åsele och Lycksele. Fyndmaterialet från 
dessa platser består, på samma sätt som det 
förhistoriska materialet, till största del av tra
siga föremål. D et är framförallt skärvor av 
keramik och glas samt delar av metallföremål 
som beslag, spikar, nitar och även mynt. Många 
keramikskärvor är av så kallat rödgods, vanligt
vis djupa fat med glasyr på insidan. Ett av de 
vanligaste föremålen från 1600- och 1700-ta- 
len, är fragment av kritpipor. Mängder av krit- 
pipsdelar har samlats in. D et är pipor för to 
baksrökning av vanligtvis vit lera, därav nam
net, som var något av dåtidens slit och släng- 
vara. Kritpiporna går ibland att datera ganska 
exakt m ed hjälp av stämplar, form och dekor.

Bland fynden från Lycksele och Åsele kyrk
städer kan man även urskilja samiska föremål. 
Det finns andra undersökningsmaterial som till 
sin karaktär är samiska, till exempel föremålen 
från samiska visteplatser. Här rör det sig fram
förallt om metallföremål och ben/horn före
mål som knivblad, bronsbleck, delar av jäm- 
kittlar, nätsänken av horn med mera.

Inom Umeå stad har några arkeologiska 
undersökningar utförts. Inför byggandet av 
Kyrkbron i mitten av 1970-talet undersöktes 
delar av Kyrkparken, Döbelnspark och Skol- 
parken. Vid en titt i lådorna från denna under
sökning finner man framförallt rester efter be
gravningar som kistplåtar, kisthandtag och lik

nande föremål, men också 
annat som byggnadsdetaljer, 
beslag, glas, keramik et cete
ra. 40 st kistgravar under
söktes vid detta tillfälle, 39 
var anonyma men i grav nr 
40 påträffades ett antal läsli
ga namnplåtar. D et visade 
sig vara landshövding P.A.
Strömbergs familjegrav. Här 
var 9 vuxna och 5 b am grav- 
lagda i en 3,3x3,8 m stor 
gravkammare. Ursprungli
gen togs även en del skelett
delar tillvara men de återbe- 
gravdes efter det att kranier
na först skickats till Tand- 
läkarhögskolan för närmare 
undersökning. Från Ström
bergs familjegrav kommer 
ett av de föremål i den 
arkeologiska samlingen som 
är mest efterfrågat av besö
karna -  Pehr Adam Ström
bergs kistplåt.

Inga skelettdelar från grävningen vid stads
kyrkan togs till samlingen men det finns några 
andra delar av människoskelett i magasinet. 
De äldsta och minsta är några fragment av 
ben och tänder från de gravlagda vid Prästsjö- 
diket. Även om fragmenten är mycket små 
har det gått att konstatera att det rör sig om 
minst två yngre människor som slutat sina 
dagar på den undersökta platsen. I magasinet 
finns också yngre ben, bland annat flera krani
er från Backens kyrka. De grävdes upp vid en

Delar av  k ritp ipo r från  G am m pla tsen  i 
Lycksele. Delar av k ritp ipor hö r till de  
van lig aste  fynden  från  1 6 0 0 -och  1700-tal.
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Ett av  de  m er fascine
ran d e  ex em p len  på 

fö rem ål i d e t  a rk eo lo 
giska m ag asin e t ä r d e t 

m ystiska k ran ie t från  
Sävar.

Ett av d e  m er gåtfu lla 
fö rem ålen  i m agasine t, 

e t t  trä fö rem ål som  
b e stå r av  två  delar. 

Det på trä ffades  i e tt  
träsk  på e t t  d ju p  av 

80 cm i T resund , 
V ilhelm ina sn. Vi 

vet ä n n u  in te  hur 
g am m alt fö rem åle t 
är e ller hu r d e t  har 

an v än ts .

pen av skiffer och de stora, tunga nordbott- 
niska redskapen som man fortfarande inte är 
helt säker på hur de har använts. I bland dyker 
nya fynd upp som kullkastar tidigare teorier 
eller föder idéer till nya teorier. 1 magasinet 
ligger föremålen tillsvidare och väntar på att 
arkeologerna ska formulera nya hypoteser 
som behöver testas för att vår bild av förhisto
rien med tiden ska bli allt tydligare.

arkeologisk undersökning på 1950-talet. I en 
gammal skokartong ligger ett annat kranium. 
Det är ett fynd som ingen längre kommer 
ihåg när det kom till museet. På kartongen 
står Sävar sn. Kanske är det en rest efter nå
gon av soldaterna som stred vid slaget i Sävar 
1809. En rest som trots avsaknaden av fynd
sammanhang idag fyller sin funktion som 
spänningshöjare för skolklasser på besök.

Vi vet inte vad alla föremål i samlingen är 
för något eller hur de har använts. D et finns 
föremålskategorier där forskarnas teorier om 
hur de ska tolkas går vitt i sär. Förutom as
bestkeramiken, vars funktion varit svår att 
tolka, finns till exempel de t-formade redska-

M useets sam ling  u tö k as  varje  
å r m ed  nya fynd. Bilderna 
visar n åg ra  av  d e  fynd som  
kom m it in till m u see t u n d e r 
d e n  sen a s te  säso n g en . D et är 
en  b it a sb estk eram ik  som  
g räv d es  fram  vid en  a rk e o 
logisk u n d ersö k n in g  på Ume- 

d a len  i Um eå, e t t  t-fo rm at 
red sk ap  som  p å trä ffad es  
vid en  b esik tn ing  av en  
s ten å ld e rsb o p la ts  i Tavelsjö- 
o m rå d e t sam t två  sk rapor 
och en  lavbeväx t skifferkniv 
som  p å trä ffa ts  vid fo rnm in 
n esin v en te rin g en  h ö g t u p p e  
på kalfjället i Sorsele sn.
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V ä sterb o tten s  m u seu m s d a ta b a s

Under 1990-talet har m useet lagt ner 
ett stort arbete på att digitalisera 
samlingar, register och arkiv, e tt ar
bete som fortfarande pågår. Sedan 
1999 finns delar av databasen till
gänglig via Internet, vilket innebär 
a tt föremål, fotografier, textilier och 
fornlämningsregistret, på ett helt 
nytt sätt, blir tillgängliga för allmän
heten.

Databasen nås via museets hem 
sida www.vasterbottensmuseum.se

I den finns just nu 30 000 föremål, 
12 000 fomlämningar och 14 000 fo
tografier registrerade och tillgängliga.

Genom att söka i databasen kan 
man bland annat få veta om det finns 
saker i Västerbottens museum som 
kommer från den egna hembygden, 
om det finns några kända fornläm- 
ningar på ens egen fastighet, eller 
man kan hitta avfotograferade eller 
intervjuade släktingar.

ISI
SMrdl Nvtfccp* 1

" i S l

Le ta  i d a ta b a s e n

Du provar no vlr "nya" databas. Meddela gima oss om du har synpunkter pS

>n finns uppgifter om forem 
i soka i var databas kan du

S Skriv vad du tvcht'1

er, fotografier odi mycket ai

klta-symbolen och klicka pl

Iniullninquioi 
Om datibaian

Hur man söker i databasen
U tgå från  V äste rb o tten s  m u seu m s w eb b sid a  och välj sök i  sam lingarna  eller 

sök  d irek t på w w w .vasterbottensm useum .se/basen /index.htm l
Om du  vill ve ta  n å g o t om  arkeologiska förem ål från  din k o m m u n  ska du  

g ö ra  så här:

• Välj en p la ts
• Klicka på din k om m un  på kartan

• Välj arkeolog iska fö rem å l
• Du kan d ä re fte r  välja fö rem ålskategori, t. ex. red sk ap  i listan eller o m  du 

bara  är in tresserad  av e tt  m indre  g eo grafisk t o m råd e , skriv e tt  o rtn am n  

eller fa s tig h e tsn am n  i fä lte t p la ts  och  klicka på  le ta  nu
• Klicka på p ilen fram för d e t  förem ål som  d u  är in tresserad  av

• Ö nskar du  y tte rligare  in form ation , klicka på k n ap p en  v ill Du veta  mer?

Om d u  vill v e ta  n å g o t om  fo m läm n in g ar, till ex em p el o m  d e t  finns någ ra  

g ravar i d in  h em k o m m u n , g ö r så här:

• Välj en p lats
• Klicka på din k o m m u n  på kartan

• Välj d ä re fte r  ku ltu rspå r i  skog och m ark
• Välj g ra va r  i listan och klicka på le ta  nu
• Klicka på pilen fram för n åg o n  av  lokalerna

• Ö nskar du  y tte rligare  in form ation , klicka på k n ap p en  v ill du veta mer?
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Praktfull flintyxa låg i ett stenkummel
A N D E R S  H U G G E R T

Vy från Skellefteälvens 
södra sida den 10 mars 

1835. Från vänster till 
höger syns prästgården  

och kyrkan, d e t lejon- 
ström ska sågverket och 

kyrkstaden. Prästgårdens 
ägor sträcker sig up p 
över och även bortom  

Dödm anberget-K lockar- 
be rg e t i nordnordost. 

Än längre bo rt skym tar 
Prästfä bod berget. 

Utsnitt ur teckning av 
Carl Johan Plagem ann 

(V ästerbottens 
m useum s arkiv).

Nils Nordlander (1796-1874) hade studerat teologi i Uppsala och var verk

sam som präst både där och i Stockholm innan han 1834 utsågs till kyrko

herde i Skellefteå. Där kom han att verka de återstående 40 åren av sitt liv. 

Nordlander var en mycket uppskattad kyrkoherde, som visade stort socialt 

engagemang och som arbetade för skolväsendets utveckling. Mest känd är 

han emellertid för att ha initierat grundandet av Skellefteå stad 1845.

Nordlander var bondson från Ångermanland. 
Under hans insiktsfulla och direkta ledning 
utvecklades prästgårdens jordbruk till att bli 
det största i bygden. D et fanns områden i 
denna verksamhet som av samtiden uppfatta
des som förebildliga. Hos Nordlander var 
praktisk läggning parad m ed såväl poetisk ta
lang som förmåga på bildkonstens område.

Fornfynd tillmättes betydelse och gav kyrko
herden anledning till antikvariska insatser.

Fornfynd i B jurselet o ch  på S k elle fte  
prästgård s ägor

Då Nils Nordlander 1834 tillträdde kyrko
herdetjänsten i Skellefteå hade det gått jäm nt 
tio år sedan upptäckten av ett rätt märkligt
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fornfynd i socknen. Hemmansägaren i Bjur- 
selet vid Byskeälven hade under nyodlingsar
bete stött på sex flintyxor, som låg i stjärn- 
form kring en yxa av svart bergart. Fyndom
ständigheterna noterades 1827 av adjunkten 
Nils Johan Ekdahl (1799-1870), då denne på 
Vitterhetsakademiens uppdrag genomförde 
en historisk och antikvarisk forskningsresa i 
landskapet Västerbotten. Uppenbarligen hade 
det också gjorts andra fynd i Bjurselet. Ekdahl 
fick nämligen med sig både en flintyxa och två 
yxor av annan bergart till Akademiens sam
ling i Stockholm. De registrerades under 
num m er 483. D et som längre fram i tiden 
skulle bli Statens historiska museums samling 
(SHM) var då inte mer omfattande än så. I 
strävandena att utöka den nationella samling
en hade man att konkurrera m ed ett u tbrett 
och i det närmaste ohäm m at privatsamlande.

E tt par år in på 1830-talet var det så dags 
för nästa stora fynd i Bjurselet. I samband 
med brunnsgrävning påträffades inte mindre 
än 70 yxor och även några flisor av flinta. 
Fyndet skulle förmodligen m ed tiden helt ha 
skingrats, om inte kyrkoherde Nordlander i 
sinom tid gripit in. Han kom i besittning av en 
av yxorna och lämnade den i gåva till museet 
i Stockholm. Yxan skrevs in i samlingarna 
1846 och fick num m er 1308. Året därpå 
kunde Nordlander sända ytterligare 22 av de 
70 flintyxorna, SHM 1392. M useet betalade 
7 riksdaler och 16 skilling banco för dem.

Vid närmare efterforskning visar det sig att 
kyrkoherden försett även andra samlingar 
m ed västerbottniska fornsaker. Kring 1800- 
talets m itt skänkte han således en Bjurselet-

Nils Jo h an  Ekdahls n o g g ran n a  
te ck n in g  från  1827 av  flintyxan 
från  B jurselet -  b red - och  sm al

sida. A ntikvarisk-T opografiska 
Arkivat, ATA, S tockholm .

flintyxa till läroverket i Örebro. Den gåvan 
inbegrep också en flintyxa som tillvaratagits 
på Skellefte prästgårds ägor. Prästgårdsyxan 
förvaras sedan 1887 i Örebro läns museum 
med inventarienumret ÖLM 3 3 4 .1 början av 
1870-talet skrev arkeologen Oscar Montelius 
(1843-1921), som då var amanuens vid Sta
tens historiska museum, ett arbete om 
”Bronsåldern i norra och mellersta Sverige”. 
Studien har avslutningsvis kompletterats 
m ed en rad tillägg och där lämnas bland annat 
följande upplysning: ”1 ett stenkummel å 
Skellefte prestgårds egor hittades år 1842 en 
stor vacker bred rätmejsel af flinta, slipad, 
22.8 ctm. lång (Örebro M .).”

På 1840-talet fanns det ännu inte någon 
museisamling i Västerbotten, dit fornsaker i 
annat fall kunde ha levererats. Vid Högre Ele
mentarläroverket i Umeå påbörjades läsåret 
1859-60 en myntsamling. Verksamheten u t
vecklades snart till att även omfatta ”Ethno-
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O en tjockb lad iga  
s lipade  flin tyxan 
från  Skellefte 
p rä s tg å rd s  ägor.

grafiska och Antiquariska Effekter”. År 1867 
innehöll samlingen bland annat två ”Flint- 
knifvar, funna i Skellefteå”. De hade över
lämnats i gåva av en kapten Linder. I början 
av 1870-talet nämner Oscar Montelius ”hälf
ten af en vacker båtformig stenhammare”, 
som påträffats i Skellefteå socken och som 
fanns i förvar i läroverkssamlingen. D et var 
framför allt meningen att m aterialet skulle 
komma till användning i undervisningen. Här 
är det faktiskt fråga om länets äldsta musei
samling. Den näst äldsta tillkom i Skellefteå, 
i och m ed bildandet av Västerbottens forn
minnesförening 1882.

Fornsaker av flinta och 
gravrösen i norr

Oscar Montelius arbete om 
bronsåldern i norra och mel
lersta Sverige var ett första 
försök att bedöma i vilken 
utsträckning dessa nordliga 
trakter varit befolkade redan 
under sten- och bronsåldern. 
Från det norrländska områ
det kände han till 164 fomsa- 
ker av sten och 83 av dem var 
av flinta. Endast e tt av före
målen var från Lappland: ”en 
hålmejsel af skiffer, 9 tum  
lång ...”. Det förelåg fem 
bronssaker från bronsåldern. 
Eftersom både flintor och 
bronser kom söderifrån låg 
det tydligen nära till hands 
att också betrakta dem som

närstående i tid. Därm ed ansågs flintföremå
len ha använts under bronsåldern och det
samma fick i stort sett gälla beträffande övri
ga stenföremål. Förekomsten av hällkistelik- 
nande gravar i vissa delar av Värmland, Närke 
och västligaste Södermanland innebar emel
lertid att Montelius räknade m ed att det där 
funnits en befolkning redan ”före stenålderns 
slut”. Snart blev det för forskarna emellertid 
uppenbart att den tidiga kulturutvecklingen i 
Norrland också skulle ses utifrån e tt helt an
nat perspektiv. Riksantikvarien Hans Hilde
brand (1842-1913] skriver 1876 ”att norra 
Sverige och Norge samt de motsvarande de- 
larne af Finland och norra Ryssland haft en 
egen stenålder, hvilken man kallat den arktis
ka.” Vidare heter det: ”Bjurselet ligger inom 
den arktiska stenålderns område, och de tre 
vid Bjurselet funna mejslarne af annan stenart 
än flinta höra till den arktiska gruppen af 
stenredskap.”

Förbindelserna mellan södra Sverige och 
Västerbotten intresserade särskilt och det är 
lätt att förstå att det ansågs angeläget att när
mare undersöka kustområdets bestånd av oli
ka typer av gravrösen. Här hade riksantikva
rien god hjälp av häradshövdingen i Väster
bottens norra domsaga, Anders Fredrik Eke- 
wall (1819-1901]. Denne hade efter besök i 
Bjurselet insänt fornsaker till Statens historis
ka museum ett par gånger under 1870-talet. 
Han hade också intresserat sig för röseföre- 
komsterna i kustlandet; norr och söder om 
Skellefteälvens mynning. Ekewall lockade 
Hildebrand att besöka Skelleftetrakten 1877. 
Då undersöktes ett skeppsformigt röse på
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gravfältet vid Yttervik. Åren 1880 och 1882 
undersökte Ekewall -  efter riksantikvariens 
tillstånd -  närmare 100-talet rösen. För vart 
och ett av dem upprättades en beskrivning. 
Förhoppningarna m ed den om fattande insat
sen kom helt på skam -  inga fynd av fornsaker 
gjordes i gravarna.

D et var för övrigt Ekewall som tog initiativ 
till bildandet av fornminnesföreningen 1882. 
Förvärvade föremål skulle förtecknas enligt 
ett system m ed fem serier; föremål från a) 
Sydskandinavisk stenålder, b] Arktisk stenål
der, c) Järnålder, d] M edeltid och e) Nyare 
tid. D et ansågs ”tillsvidare obehöfligt” med 
någon särskild serie för bronsåldern, vilket 
inte förvånar, m ed tanke på resultatet av de 
just genomförda röseundersökningarna.

Längre fram i tiden stod det klart, a tt Bjur- 
selet-fyndens flintor hade fraktats uppefter 
Norrlandskusten och till Västerbotten redan 
under stenålderns mellanneolitiska skede, 
det vill säga för ungefär 4 500 år sedan. M ate
rialet hade kom m it i såväl obearbetad som 
mer eller mindre bearbetad form. D et bestod 
huvudsakligen av färdighuggna tjockbladiga 
yxor, som emellertid inte hade slipats. Verk
samheten på boplatsen i Bjurselet hänförs till 
den samhällsföreteelse som av arkeologer be
nämns stridsyxekultur och som existerade 
ungefär 2800-2300 f.Kr. Stridsyxekulturen 
har sitt ursprung på sydskandinaviskt områ
de. Av någon anledning blev stora kvantiteter 
av den införda flintan liggande på kustboplat
ser i Västerbotten. Stridsyxekulturens m än
niskor var emellertid verksamma även längre 
inåt det västerbottniska kustlandet; exempel

vis i området uppefter Rickleån och kring den 
stora sjön Bygdeträsket i mellersta Västerbotten.

Yxan från prästgårdsägorna

Flintyxan från Skellefte prästgårds ägor är av en 
typ som förekommer under den nu aktuella 
delen av mellanneolitisk tid. Trots att yxan och 
fyndomständigheterna nämns i Montelius tidi
ga arbete har den fortsättningsvis inte alls upp
märksammats. Den är faktiskt värd en närmare 
beskrivning och då ligger det nära till hands att 
ansluta till det synsätt och den mätteknik som 
Mats P. M almer tillämpat i sin avhandling 
[1962] om stridsyxekulturen i Sverige och 
Norge. Yxan väger 653 gram. Den är 22.7 cm 
lång och 5.9 cm bred samt i 1/3-tvärsnittet 4.9 
cm bred och 2.9 cm tjock. Nacken m äter 3.9 
cm i bredd och 1.8 cm i tjocklek. Smalsidevin- 
keln är 5°, den relativa tjockleken 59.2% och 
den relativa största bredden 26.2%. Råmateria
let är ljusgrå flinta, av det slag som Mats Mal
m er skulle kalla ”normal skånsk flinta”.

Vidare är yxan tjockbladig och har rak egg, 
som inte visar någon som helst antydan till kon- 
kavitet (hålslipning). Egglinjen ligger emeller
tid inte i bladets mitt; den är förskjutet åt ena 
sidan. Bredsidorna är helt slipade (helslipade), 
m edan smalsidorna inte slipats i samma om fatt
ning. Yxan har i eggpartiet mycket markanta 
bruksskador. På banen och åtminstone någon 
av sidorna finns glansiga partier som uppstått 
vid nötning. D etta visar att yxbladet varit för
sett m ed ett skaft.

D å yxbladets egg är förskjuten åt ena sidan 
bör det ha varit fråga om en tväreggad yxa. Bla
det har i så fall varit m onterat i skaftet på så sätt



att egglinjen stått tvärs för skaftets längdaxel. 
Tväreggade tjockbladiga yxor som saknar hål- 
slipning tillhör en av Malmer definierad ”va
riant 3” och har förekommit under hela 
stridsyxekulturen. I det av honom m ätta m a
terialet är yxorna mellan 7,7-14,8 cm långa 
och det är bara att konstatera att detta rejält 
överträffas av Skellefteyxans 22,7 cm. Hade 
den varit det minsta håleggad, så hade den i 
stället tillhört Malmers ”variant 2”, som är 
m er än 17 cm långa och har en relativ tjocklek 
av mellan 45 och 85%. Denna variants yxor 
karakteriseras som något av praktföremål i 
mannens gravutstyrsel. Gravar m ed sådana 
yxor är koncentrerade till den svensk-norska 
stridsyxekulturens sydligaste områden -  Skå
ne, Blekinge och Bornholm. Varianten är sä
kert belagd från den 3: e, 4: e och 5: e av de sex 
tidsperioder som kulturen indelats i. Bland 
åtta tjockbladiga yxor från en fyndplats i Åse- 
let vid Rickleån finns en sådan praktyxa. 
Även på den uppvisar eggpartiet mycket tyd
liga bruksskador.

Stridsyxekulturens människor har också 
använt räteggade yxor. I gravar som är typiska 
för den svensk-norska stridsyxekulturen har 
det emellertid inte påträffats några sådana av 
flinta. De är istället tillverkade av annan berg
art. I den jylländska stridsyxekulturens gravar 
är flintyxorna nästan alltid räteggade.

"I ett stenkummel"

Under mellanneolitisk tid var trakten med 
prästgårdsfastigheten till stor del havsbotten. 
Den kuperade terrängen i norr -  m ed bland 
annat Dödmanberget och Klockarberget -

ligger emellertid mer än 50 m eter över da
gens havsnivå, varför höjdstråket under sten
åldern utgjorde en del av kustavsnittet i äl
vens mynningsvik. Stenkumlet, där yxan på
träffats, bör ha varit beläget inom den delen 
av fastigheten.

Enligt fornlämningsregistret finns det fem 
rösen och tre stensättningar på Dödm anber
get. Redan 1827 nämner Nils Johan Ekdahl 
fem rösen och gör även en skiss över grupper
ingen. E tt halvt sekel senare fann Anders 
Fredrik Ekewall anledning att uppsöka läm
ningarna på berget och lär även ha gjort vissa 
närmare undersökningar. Utifrån Ekdahls 
uppgifter har röseförekomsten kom m it m ed i 
Gustaf Hallströms [1880-1962) kortfattade 
redogörelse från 1924 över fornminnesföre- 
komsten i Skellefteå socken. I sammanhanget 
har Hallström fått veta att det ”på Hvitberget 
lär vara gjordt e tt fynd av ett redskap af syd
svensk stenålderstyp”. Han var då amanuens 
vid Statens historiska museum. Fynduppgif
ten avser med all sannolikhet den nu aktuella 
flintyxan. På Vitberget, som ligger nordost 
om prästgårdsfastigheten, finns det emeller
tid inte några registrerade rösen eller stensätt
ningar. V itberget är helt enkelt höj dområdets 
högsta och mest iögonfallande formation.

Är det verkligen möjligt att den mellan
neolitisk flintyxan påträffats i något av sten
kumlen på Dödmanberget? Norrlandskus
tens gravrösen och stensättningar är knutna 
till tidsavsnittet bronsålder-järnålder, det vill 
säga från ca 1800 f.Kr. och framåt i tiden. 
Sedvänjan att lägga röse över graven har sina 
förutsättningar i kulturutvecklingen längre
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söderut i landet. D et är inte känt hur det för
höll sig m ed gravskicket i Övre Norrlands 
kustland under det föregående mellan- och 
senneolitiska skedet. På sydskandinaviskt 
område begravde stridsyxekulturens männis
kor sina döda i schakt i marken. Sådana gravar 
har nästan uteslutande påträffats i nuvarande 
fullåkersbygd och då är anläggningens översta 
del naturligtvis sedan länge helt förstörd ge
nom jordbruksarbete. D et är vanskligt att u t
tala sig om hur anläggningen såg u t från bör
jan. Eftersom det förekommer att gravar ord
nats på linje, har de för samtiden uppenbarli
gen varit synliga på markytan; kanske marke
rade m ed en stolpe eller annan anordning av 
trä. Vid arkeologisk undersökning av grav
schakt visar det sig att de kan innehålla en rätt 
bastant stenpackning, som täckt själva grav
rum m et och som även legat som fyllning i 
schaktet. Stenpackningen framträder ofta di
rekt under det genom senare tids plöjning 
bildade marklagret. Vi får tänka oss att såda
na stenpackningar ursprungligen nått ända 
upp i marknivån och då utgjort en fullt till
räcklig anvisning om gravplatsens läge. Ett

exempel från Öland visar att det förekom att 
stridsyxekulturens människor lade upp röse 
över gravar. D et är alltså inte uteslutet att 
prästgårdsyxan påträffats i någon form av 
gravkummel.

Avslutning

Genom att tillvarata fornsaker, och sända 
dem till museisamlingar, gjorde Nils N ord
lander en tidig och verkligen betydelsefull 
insats för utforskandet av förhållandena i 
Övre Norrland under stenåldern. Intresse 
väcktes både lokalt och centralt. Snart följde 
Anders Fredrik Ekewalls omfattande under
sökning av gravrösen i kustom rådet norr och 
söder om Skellefteälvens mynning och det 
bildades en fornminnesförening, den första i 
länet.

D et märkliga flintyxefyndet i stenkumlet 
på prästgårdsägorna nämndes i facklitteratu
ren redan i början av 1870-talet, men har h it
tills inte kom m it att beaktas mer än så. Efter 
mer än 100 år visar det sig att fyndet är av 
betydelse i dagens forskning kring stenåldern.
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K afferast vid rensk iljn ingen  i U m byns sam eby  
i v äste rb o tten sfjä llen , 1935.
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