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I detta nummer …

Årets andra nummer av Västerbotten har titeln Spår från 10 000 år. Minnesgoda läsare kanske 
kommer ihåg att det år 1993 gjordes ett nummer som hette Spår från 9 000 år. Dessutom utkom 
år 2001 numret Arkeologi i Västerbotten. Finns det verkligen så mycket nytt att berätta, och har 
förhistorien helt plötsligt blivit tusen år äldre? Svaret måste bli ja – nya fynd och dateringar fl yttar 
ständigt gränsen för de första bosättarna bakåt i tiden, och berättelserna blir fl er och fl er. Länets 
samlade kulturmiljöverksamhet (länsstyrelse och museer) och Umeå universitets arkeologer har 
därför valt att utlysa 2007 till ett Arkeologiår, fylld med utställningar, föredrag, utfl ykter och skol-
program.

Susanne Sundström, Västerbottens museum, är samordnare av arkeologiåret, och hon inleder 
med en kort sammanfattning om vad det kommer att innehålla.

Därefter kommer två artiklar från Susannes medarbetare som på olika sätt har anknytning till 
utställningen Röda stenens folk som är länsmuseets bidrag till arkeologiåret. Åsa Lundberg berät-
tar om de stenåldersbyar som fanns i dessa trakter för 4 000–6 000 år sedan, och Britta Lindgren-
Hyvönen tar oss med på en inre resa, till stenåldersmänniskans föreställningsvärld, genom att 
titta närmare på våra förhistoriska hällbilder.

Konsulten Iréne Gustafson är formgivare till utställningen Händers verk som produceras av Skel-
lefteå museum. Iréne beskriver utställningen och dess innehåll men även den process under vil-
ken utställningen växer fram.

Skogsmuseet i Lycksele svarar för den tredje utställningen som tagits fram med anledning av 
arkeologiåret. Arkeologen Gunhild Rydström presenterar fynd från Gammplatsen i Lycksele.

Mycket av den nya arkeologiska kunskapen har vi fått fram med hjälp av miljöarkeologi. 
 Arkeologen Karin Viklund, Umeå universitet, berättar om hur olika naturvetenskapliga metoder 
på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa arkeologer att få svar på sina frågor.

Därefter beskriver arkeologen Berit Andersson, Västerbottens museum, det lyckade arbetslös-
hetsprojektet Skog & Historia som nu pågått i tio år här i länet.

Antikvarierna Katrine Nygren och Jeanette Joelsson, båda anställda vid Länsstyrelsen/kultur-
miljö, tar i två kortare artiklar upp frågan om skyddet av våra fornlämningarna och kulturminnen. 
Författarna betonar att dessa lämningar är en kulturskatt som vi har ansvar för att lämna över till 
kommande generationer.

Arkeologen David Loeffl  er, Umeå, rundar av arkeologitemat genom att utifrån sin doktorsav-
handling refl ektera över hur bilden av förhistorien har förändrats över tid.

Allra sist får vi veta hur det i dag är möjligt att på ett enkelt sätt söka länets alla registrerade 
fornlämningar via en karta på museets webbplats.

I Nära notiser fortsätter Carl von Linné sin lappländska resa år 1732. Vi får också stifta bekant-
skap med en ny bok om landskapsgränsen mellan Västerbotten och Ångermanland.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens läns lands-
ting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett välkommet stöd till 
tidskriften Västerbotten.
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”Phan själv”. Så lyder arkeologen och etnografen Gustaf 

Hallströms korthuggna bildkommentar från den 27 augusti 

år 1910. Motivet är en förhistorisk ”djävulsfigur”, ristad på en 

klipphäll på udden Besov Nos vid Onegasjöns östra strand.

Hallström reste till detta område i ryska Karelen både 

1910 och 1914. Han besökte också Kina, Kolahalvön och inte 

minst Nordskandinavien. Denne produktive vetenskaps

man samlade på sig ett oerhört stort och värdefullt mate

rial, som numera förvaras vid Umeå universitets forsknings

arkiv.

Gustaf Hallström förtjänar att uppmärksammas i detta 

nummer av tidskriften Västerbotten. Hans forskning kan 

 sägas ha lagt grunden till kunskapen om forntiden i Övre 

Norrland.

I år kommer Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele 

och Västerbottens museum att visa en utställning som pro

ducerats av Petrozavodsk museum i ryska republiken Kare

len. Utställningen Karelens hällristningar – bilder av världen 

och världen av bilder riktar sig framför allt hand till barn och 

ungdomar och är ett konkret resultat av ett pågående sam

arbete mellan i första hand Västerbottens museum och 

Petro zavodsk museum. Länsmuseet har i gengäld samman

ställt en mindre utställning med ett trettiotal av Sune 

Jons sons fotografier. Den kommer att visas på museer längs 

Blå Vägen i ryska Karelen under samma period.

Ytterligare ett led i samarbetet mellan Västerbotten och 

ryska Karelen är den nyutkomna boken Och tiden blir ett för-

underligt ting med Sune Jonssons fotografier av människor 

och landskap. Boken är utgiven på svenska, engelska och 

ryska.

ANDERS K ARLSSON

foto: Gustaf Hallström/forskninGsarkivet umeå universitet

b
ild

te
xt

en
   

 
O M S L A G E T S  F R A M S I D A

Älgfi gur på Korpberget i Lycksele.  
Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum

O M S L A G E T S  B A K S I D A
Skeppsfi gur. Laxforsen, Nordmalings kommun.

Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum

Redigeras vid Västerbottens museum 
i samarbete med Skellefteå museum. 

Redaktör 
Anders Karlsson, 090-17 18 16

Chefredaktör & ansvarig utgivare
Ola Kellgren, 090-17 18 02

Grafi sk form
Kikki Lundberg

Prenumeration och distribution
Receptionen, 090-17 18 01 och 
Lena Bertilsson, 090-17 18 05
Telefax 090-77 90 00

Redaktionens adress
Tidskriften Västerbotten
Västerbottens museum
Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00
Telefax 090-77 90 00
E-post: ola.kellgren@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmuseum.se

Rekvisitioner och prenumeration
Västerbottens läns hembygdsförbund
Postgiro 6 26 22-6.

Tryck
Wallin & Dalholm boktryckeri AB, Lund 2007.
Tryckeriet är miljöcertifi erat enligt ISO 14001.
Tidskriften är Svanen-märkt.

Prenumeration 
Årets nummer 250:–
Årets nummer i en bok  265:–
Årets nummer och bok  350:–
Medlemmar i en västerbottnisk hembygdsförening, 

ansluten till Västerbottens läns hembygdsförbund, får 

20% rabatt på prenumeration.

ISSN 0346-4938
Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.
Lösnummerpris  75:–

I detta nummer …

Årets andra nummer av Västerbotten har titeln Spår från 10 000 år. Minnesgoda läsare kanske 
kommer ihåg att det år 1993 gjordes ett nummer som hette Spår från 9 000 år. Dessutom utkom 
år 2001 numret Arkeologi i Västerbotten. Finns det verkligen så mycket nytt att berätta, och har 
förhistorien helt plötsligt blivit tusen år äldre? Svaret måste bli ja – nya fynd och dateringar fl yttar 
ständigt gränsen för de första bosättarna bakåt i tiden, och berättelserna blir fl er och fl er. Länets 
samlade kulturmiljöverksamhet (länsstyrelse och museer) och Umeå universitets arkeologer har 
därför valt att utlysa 2007 till ett Arkeologiår, fylld med utställningar, föredrag, utfl ykter och skol-
program.

Susanne Sundström, Västerbottens museum, är samordnare av arkeologiåret, och hon inleder 
med en kort sammanfattning om vad det kommer att innehålla.

Därefter kommer två artiklar från Susannes medarbetare som på olika sätt har anknytning till 
utställningen Röda stenens folk som är länsmuseets bidrag till arkeologiåret. Åsa Lundberg berät-
tar om de stenåldersbyar som fanns i dessa trakter för 4 000–6 000 år sedan, och Britta Lindgren-
Hyvönen tar oss med på en inre resa, till stenåldersmänniskans föreställningsvärld, genom att 
titta närmare på våra förhistoriska hällbilder.

Konsulten Iréne Gustafson är formgivare till utställningen Händers verk som produceras av Skel-
lefteå museum. Iréne beskriver utställningen och dess innehåll men även den process under vil-
ken utställningen växer fram.

Skogsmuseet i Lycksele svarar för den tredje utställningen som tagits fram med anledning av 
arkeologiåret. Arkeologen Gunhild Rydström presenterar fynd från Gammplatsen i Lycksele.

Mycket av den nya arkeologiska kunskapen har vi fått fram med hjälp av miljöarkeologi. 
 Arkeologen Karin Viklund, Umeå universitet, berättar om hur olika naturvetenskapliga metoder 
på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa arkeologer att få svar på sina frågor.

Därefter beskriver arkeologen Berit Andersson, Västerbottens museum, det lyckade arbetslös-
hetsprojektet Skog & Historia som nu pågått i tio år här i länet.

Antikvarierna Katrine Nygren och Jeanette Joelsson, båda anställda vid Länsstyrelsen/kultur-
miljö, tar i två kortare artiklar upp frågan om skyddet av våra fornlämningarna och kulturminnen. 
Författarna betonar att dessa lämningar är en kulturskatt som vi har ansvar för att lämna över till 
kommande generationer.

Arkeologen David Loeffl  er, Umeå, rundar av arkeologitemat genom att utifrån sin doktorsav-
handling refl ektera över hur bilden av förhistorien har förändrats över tid.

Allra sist får vi veta hur det i dag är möjligt att på ett enkelt sätt söka länets alla registrerade 
fornlämningar via en karta på museets webbplats.

I Nära notiser fortsätter Carl von Linné sin lappländska resa år 1732. Vi får också stifta bekant-
skap med en ny bok om landskapsgränsen mellan Västerbotten och Ångermanland.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens läns lands-
ting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett välkommet stöd till 
tidskriften Västerbotten.

I N N E H Å L L

Upptäck Västerbottens 
tidiga historia! 2
SUSANNE SUNDSTRÖM

6000-årig ekologisk villa 8
ÅSA LUNDBERG

Förhistoriska hällbilder 16
BRITTA LINDGREN-HYVÖNEN

Ett pussel kring Händers verk 26
IRÉNE GUSTAFSON

Lyckselefynd under 200 år, 
1607–1800 38
GUNHILD RYDSTRÖM

Miljöarkeologi 46
KARIN VIKLUND

Skog & Historia under tio år 52
BERIT ANDERSSON

Bevara oss väl! 58
KATRINE NYGREN

Levande skogar – ett miljömål 61
JEANETTE JOELSSON

Norrländsk arkeologi i går, 
i dag, i morgon 63
DAVID LOEFFLER

Nära notiser 69

På jakt efter hällristningar. 
Laxforsen, Nordmalings kommun.

KR
IS

TE
R 

H
Ä

G
G

LU
N

D
, S

KE
LL

EF
TE

Å
 M

U
SE

U
M



2

Älghuvudet från Stora Tjikkiträsk (nära Gunnarn) 
är närmare 6 000 år gammalt. Det endast 3 cm 
stora huvudet är mycket naturtroget och berättar
om stor hantverksskicklighet och förtrogenhet 
med det avbildade djuret.
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Upptäck Västerbottens  
tidiga historia!
s u s a n n e  s u n d s t r ö m

Under 2007 satsar vi stort på att föra ut och berätta om Västerbottens tidiga historia. 

Genom ett länstäckande samarbetsprojekt kommer flera utställningar, föredrag och 

många andra aktiviteter att erbjudas, allt i syfte att förmedla den nya kunskap om  

länets forntid som under senare år har samlats in och bearbetats. Det är kunskap som 

finns redovisad i arkeologiska rapporter, uppsatser och avhandlingar och som vi sällan 

möter i lättillgänglig form.

Länge var den gängse uppfattningen att Övre 
Norrlands förhistoria är förhållandevis kort, 
men idag talar C14-dateringar för att både 
Norr- och Västerbotten har en förhistoria 
som sträcker sig 10 000 år bakåt i tiden. Det 
är en hisnande lång tid som få är förtrogna 
med, vilket har sin förklaring i att läroböcker 
och populärhistoriska verk sällan handlar om 
den förhistoria som utspelat sig norr om Dal-
älven. Mellan- och Sydsvenska fynd och forn-
lämningar har tillåtits skapa den bild som 
många av oss har av svensk förhistoria.

Kunskapen om norrländsk förhistoria tog 
ett stort steg framåt genom de inventeringar 
och undersökningar som gjordes i samband 

med älvregleringarna. När Umeå universitet 
fick en arkeologisk institution förbättrades 
förutsättningarna avsevärt för att bedriva 
 arkeologisk forskning i och om Norrland. Nya 
rön under senare år har bland annat hand lat 
om samernas förhistoria, om bosättnings-
möns   ter och resursutnyttjande under förhis-
torisk tid.

På samma sätt som inom andra vetenska-
per är också de arkeologiska metoderna un-
der ständig utveckling. En förhållandevis ny 
gren inom arkeologin är miljöarkeologin. Den 
använder sig av ett annat fyndmaterial än det 
traditionella och har visat att genom att ex-
empelvis studera pollenkorn och förkolnade 
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frön kan man lära sig mer om vilka växter 
man åt och använde, samt när och vad man 
odlade.

Idag utförs arkeologiska utredningar, in-
venteringar och undersökningar regelbundet 
i samband med järnvägsbyggen, vägomlägg-
ningar och andra exploateringar. Utöver des-
sa, av kulturminneslagen påkallade uppdrag, 
drivs även andra arkeologiska projekt. Ett häp-
nadsväckande stort antal nyregistrerade forn-
lämningar och andra kulturspår, har framkom-
mit genom projektet Skog & Historia. Bland 
dessa återfinns flera av senare års mest intres-
santa upptäckter – nya hällbilder, ett järnål-
dershus och förmodligen länets idag äldsta 
kända kustanknutna stenåldersboplats.

Sammanfattningsvis kan sägas att det stän-
digt kommer fram nya fynd och nya forsk-
ningsresultat som gör att vår bild av förhisto-
rien gång på gång ändras och blir allt mer 
mångfasetterad. Trots all ny kunskap återstår 
dock fortfarande oändligt mycket att  upptäcka 
men det gör bara ämnet mer spännande.

Ett arkeologiskt år

I många av Sveriges museer finns förhistoris-
ka utställningar. De brukar vara mer eller 
mindre permanenta. De flesta har ambitio-
nen att visa regionens förhistoria i stora drag. 
I vår del av landet handlar det om att berätta 
om en 9000-årig historia, från stenålder till 
vikingatid. Resultatet har ofta blivit en för-
historia som berättas i väldigt stora drag och 
som sällan kommer den förhistoriska män-
niskan nära. Men det är ofta just den förhis-
toriska människan som de flesta av oss vill 

lära känna. För att komma runt problemet 
får vi lämna ambitionen att försöka  förmedla 
hela historien och i stället välja ut några få 
 bitar av den och berätta mer ingående om 
dessa.

Utställningar

Under det Arkeologiska året kommer därför 
fyra vandringsutställningar att cirkulera i lä-
net. Västerbottens museum, Skellefteå mu-
seum och Skogsmuseet i Lycksele står bak-
om var sin utställning. De är nyproducerade 
utställningar genom vilka besökarna får stifta 
bekantskap med tre skilda delar av länets ti-
diga historia. Utifrån arkeologiskt fyndmate-
rial berättas tre olika historier, om olika tider, 
verksamheter och platser. Trots att utställ-
ningarna bara ger oss några få inblickar i lä-
nets tidiga historia låter de oss ana hur om-
fattande och mångfasetterad den faktiskt är. 
Utställningarna ger också besökarna en in-
blick i hur bilden av vår förhistoria skapas. 
Varifrån får vi informationen och på vilket 
sätt bidrar den till att bilden blir tydligare? 
Den fjärde utställningen kommer från ryska 
republiken Karelen och ingår i ett utbyte 
mellan museer i Västerbotten och museer i 
ryska Karelen.

Röda stenens folk heter utställningen som 
Västerbottens museum har valt att satsa på. 
Den handlar om den äldre delen av länets 
förhistoria. Utställningen ger en bild av livet 
i och kring en vinterbostad som en gång låg 
vid stranden av Stora Tjikkiträsk (i närheten 
av Gunnarn). Besökaren kan stiga in i ett hus 
i full skala, sätta sig vid härden, stänga ute 
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”idag” och tänka sig bort till förhistorien. I 
anslutning till huset finns fynden från samma 
plats. I utställningen visas också andra forn-
lämningar och fynd som hör till samma tid 
som fynden från Tjikki träsk, till exempel de 
fint skulpterade föremålen av röd skiffer och 
de suggestiva hällbilderna. Det är bland fyn-
den och forn lämningarna från denna tid som 

vi för första gången kan urskilja en norr-
ländsk särart, en specifik norrländsk tradition 
som inte har sitt ursprung i Sydskandinavien.

Skellefteå museums utställning Händers 
verk bygger på temat förhistoriska verkstä-
der. Här möter oss tre olika platser. Gemen-
samt för platserna är att alla tre visar spår 
 efter någon form av ”massproduktion” det 

Högtidsstund för länsmuseets arkeologer – en låda med stenåldersfynd har just anlänt från  
Historiska museet. Nu börjar arbetet på allvar med utställningen Röda stenens folk.
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vill säga framställning för fler än för den som 
stått för tillverkningen. Det handlar om till-
verkning av stenredskap (Mensträsk), om 
framställning av sältran, om järnhantering 
och om världens äldsta kända framställning 
av tjära (Harrsjöbacken). Det handlar också 
om handel, hantverk och återbruk (Lappvi-
ken). Här är det råmaterial, redskap, teknik 
och produkter som får stå i centrum av be-
skrivningen av förhistorien. Besökarna får 
följa de forn- och medeltida hantverkarna – 
som sten- och  järnsmeder – i spåren, men 
också de arkeologer som mötte dessa män-
niskor vid utgrävningar och i utvärderingar.

Utställningen som produceras av Lycksele 
museum handlar om Gammplatsen, Lyckse-
les gamla kyrk- och marknadsplats. Fynden 
från stugor och stallar, från kåtor och bodar 
och inte minst från den gamla prästgården 
får oss att upptäcka en plats med vida kon-
takter, en plats som under 1600- och 1700-
talen erbjöd en mycket varierad blandning 
av varor. Förutom det vanliga utbudet av för-
nödenheter förvånas man över den stora 
mängden kritpipsrester som visar på ett ut-
brett bruk av tobak samt fragment av lång-
väga lyxartiklar som en bit av en portvins-
flaska från London och äkta kinesiskt porslin. 
Resultatet av undersökningarna på Gamm-
platsen gör det tydligt att arkeologiska meto-
der kan tillföra mycket ny kunskap om en 
plats som det inte var alltför länge sedan den 
användes och som delvis redan finns beskri-
ven i historiska källor.

Utställningen Karelens hällristningar – bil-
der av världen och världen av bilder visar de 
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Det här lilla svanhuvudet, från Stora Tjikkiträsk, 
prydde en gång skaftet till en skifferdolk eller kniv.
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unika hällristningarna i ryska Karelen och har 
stenåldersmänniskans inre värld som huvudte-
ma. Utställningen vänder sig i första hand till 
barn och ungdomar som med hjälp av pedago-
ger får möjlighet att leka och agera forskare.

Föredrag, exkursioner och skolprogram

De som vill lära sig mer om förhistoria och 
arkeologi är välkomna att lyssna på de före-
drag som är inplanerade runt om i länet un-
der året (se sidan 68). Bland andra kommer 
forskare från Umeå universitet att delge oss 
några av de senaste rönen inom norrländsk ar-
keologi. Det kommer även att finnas möjlig-
het att följa med några av länets yrkesverk-
samma fältarkeologer på exkursion för att 
titta på fornlämningar på plats ute i landska-
pet.

Inför de pedagogiska program som skolan 
kommer att erbjudas har länets museipeda-
goger förberett sig genom att uppdatera sina 
kunskaper i forntida teknik. Eleverna får möj-

lighet att delta i forntidsdagar med aktivite-
ter som att skjuta med pil och båge, laga mat 
på förhistoriskt vis och måla sin egen häll-
målning. Praktiska aktiviteter för vuxna blir 
de arkeologiska undersökningar som allmän-
heten kommer att kunna anmäla sig till.

Vår förhoppning är att de som tar del av 
utbudet under det arkeologiska året inte ska 
känna sig nöjda vid årets slut, utan att vi istäl-
let har väckt deras upptäckarglädje och in-
tresse för länets förhistoria.

Det Arkeologiska året ingår i det treåriga 
projektet SPÅR från 10 000 år i Västerbot-
tens län. Det är ett samarbetsprojekt mellan 
Västerbottens museum, Skellefteå museum, 
Skogsmuseet i Lycksele, Vilhelmina  museum, 
Institutionen för arkeologi och samiska stu-
dier samt Länsstyrelsen Västerbotten. Pro-
jektet innebär en gemensam satsning på ar-
keologi och kulturlandskap i syfte att sprida 
information om och tillgängliggöra de spår 
som berättar om vår historia.
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6000årig ekologisk villa
å s a  l u n d b e r G

Alltsedan 1888, när den första stenåldersboplatsen i Norrland upptäcktes, har kunskapen 

om förhistorien ökat. Vi vet idag en hel del om våra förfäder som levde vid sjöar och 

vattendrag, i skog, på fjäll och vid hav – från stenålder och fram till historisk tid. Ordent

lig fart på kunskapsökningen blev det för 30 år sedan när Västerbottens museum 

inrättade en tjänst för kulturmiljövård. Samtidigt startade Umeå universitet utbildning  

i ämnet arkeologi där majoriteten av de första studenterna var bördiga från Norrland. 

Nu sattes fokus på vetenskapliga studier av den norrländska förhistorien, och bilden av 

vår landsända har sedan dess belysts från alla håll och kanter. Kunskapsuppbyggnaden 

har skett både vid länsmuseet och vid universitetet. Ett samarbete mellan institutionerna 

har funnits hela tiden, och i vissa fall har den nya kunskap som kommit fram genom 

undersökningar vid länsmuseet utvecklats vidare i forskningsarbeten vid universitetet. 

Så är fallet med kunskapen om hur man bodde på stenåldern i vår del av landet.

Frågor som handlar om hur man bodde är av 
stort intresse och hör till dem som man först 
ställer sig när man vill veta hur människorna 
levde förr. Föreställningen att stenålderns 
”primitiva” folk bodde i grottor är fortfarande 
allmänt spridd framför allt hos barn – men 
vem har berättat detta för barnen om inte en 
vuxen person? Vi vet nu att inga ”grottmän-
niskor” funnits här under den 9000-åriga tid 

som människan levt i norra Sverige efter den 
senaste istiden. Här byggdes hus.

År 1923 hittades i Hoting, Jämtland, en 
25 m stor rund vall som bestod av eldsprängd 
sten, så kallad skärvsten eller skörbränd sten, 
och förhistoriska föremål. Trots att flera lik-
nande fornlämningar senare hittades både i 
Jämtland och i Västerbotten förblev frågan 
vad den använts till obesvarad även om flera 
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teorier presenterades. Först 1975 när Väster-
bottens museum undersökte en sådan vall i 
Vilhelmina blev bilden tydlig och länsmuseet 
kunde presentera resultatet att detta faktiskt 
var resterna av en bostad från stenåldern.

Hur såg husen ut?

Det är vinterhuset som har lämnat de spår 
som vi hittar. Eftersom det också finns bo-
platser utan spår av hus på andra ställen som 
är från samma tid så tyder det på att ”som-
marstugan” byggdes vid en annan strand. Det 
är inte troligt att vissa människor byggde an-
dra hustyper eller frös hela vintern medan 
andra hade det varmt och gott i sitt  välbyggda 
hus.

Vinterhuset byggdes så att man grävde 
ner den golvyta man behövde cirka en halv 
meter ner i marken. Man utnyttjade jordvär-
men och sparade byggnadsmaterial på detta 
sätt. Huset byggdes alltid på grusig eller san-
dig mark som gav ett väldränerat underlag. 
Ibland byggdes huset runt, ibland ovalt och 
ibland rektangulärt. Storleken varierade be-
roende på hur många personer som skulle bo 
i huset. I vissa hus är golvytan bara 3–4 m i dia-
meter och andra är mer än tio meter långa. 
De största är alltid rektangulära.

Lämpliga störar restes sedan runt golvytan 
och sammanfogades i taket med rep eller 
vidjor. Naturligtvis hittar vi inga spår efter de 
resta väggarna men det mest troliga är att de 
byggdes av ett lager smäckra störar som se-
dan täcktes av näver, kanske i flera lager, och 
ovanpå detta kan torv ha lagts längst ner vid 
väggen för att hindra kall luft att tränga in.

På golvet hade man en härdgrop som man 
eldade i och som fylldes med knytnävstora 
stenar. Stenarna var till för att hålla värmen i 
huset längre. Elden värmer stenen och stenen 
avger sedan värme under en längre tid och 
värmen sprids också över golvet så att mar-
ken inte kyls ner under natten. Så småning-
om spricker stenarna, och till slut är de inte 
så effektiva längre så nya måste läggas i här-
den. Den förbrukade stenen lades direkt ut-
anför huset mot väggen tillsammans med an-
nat avfall, och därmed bildades de vallar som 
kallas skärvstensvallar. Innan vi visste att den-
na fornlämning var rester av ett hus så kalla-
des fornlämningen också för skärvstensvall.

Hur gamla är husen?

I vallarna runt husen och i härden hittar vi 
alltid små bitar av träkol. Sedan 1951 finns 
metoder att datera organiskt och förkolnat 
organiskt material, främst träkol, och därför 
vet vi också när husen användes. Kol från val-
len och härden visar att de äldsta husen bygg-
des för cirka 6 500 år sedan och de yngsta för 
4 500 år sedan. Under en period av 2 000 år 
har man alltså byggt just den här typen av 
hus i Norrlands inland. Före och efter denna 
period har vi inte mer än enstaka spår efter 
förhistoriska bostäder i vårt län, trots att vi 
vet att man har byggt hus även då. Även 
kustbefolkningens bostäder är ännu okända 
för oss, men strax söder om Örnsköldsvik 
hittades och undersöktes nyligen bostäder 
som beboddes för 4 000–5 000 år sedan. Lik-
nande lämningar kan mycket väl förekomma 
vid Västerbottens kustland. Havsstranden låg 
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vid den tiden 50–60 m högre än idag och bo-
platserna är därför svåra att återfinna.

Var byggde man?

De flesta av husgrunderna har hittats i Jämt-
land och Västerbottens inland, men ända ner 
till Dalarna förekommer denna typ av bo-
stad. För tio år sedan hade åttio husgrunder 
hittats, idag är över hundra kända. Alla ligger 
invid vattendrag och gärna vid in- eller ut-

lopp till sjöar. Gemensamt för de flesta är 
också att det finns rinnande vatten i närheten 
vilket har varit en fördel eftersom detta vat-
ten är berikat med mineraler och därför är 
bättre att dricka än exempelvis smält snö. 
Ofta ligger fler än ett hus på samma ställe. 
Vanligt är att 3–5 hushåll har levt tillsam-
mans vilket kan sägas motsvara en mindre by 
– en vinterby. Inom Västerbottens läns grän-
ser finns cirka 15 vinterbyar från denna tid.
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Sommarstuga och vinterhus sida vid sida, Sandsjön, Sorsele. Den vallomgivna svackan i bildens mitt är resterna av stenålders
huset. Vid en arkeologisk undersökning på 1980talet hittades bland annat resterna av en rotkorg som innehöll fem sänkestenar.
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Vinterliv

Till vinterbyn anlände man innan tjälen gjor-
de marken för hård att gräva i. Husen skulle 
lagas, sten till härdgropen skulle samlas och 
fångstgropar skulle rustas för att kunna fånga 
vinterns mat – älgen. Älgkött har troligen va-
rit huvudfödan under vintern. Mer än 90% 
av de benbitar som hittas bland skärvstenen i 
vallarna kommer från älg. Andra djur som 
fångats är bäver, fågel och fisk.

Ved behövdes också. Under den kalla och 
mörka vintern var det viktigt att hålla stugan 
varm. Kylan bet och mörkret gjorde det omöj-
ligt att vara ute och arbeta många timmar. 
Därför vistades man säkerligen en stor del av 
dygnet inne i sitt hus. Nästan allt benmate-
rial som finns i vallen är bränt och därför kan 
det tänkas att man även använde ben till 
bränsle ibland.

Förflyttningar under vintern gjordes med 
snöskor och skidor. En skida som är mer än 
5 000 år gammal – världens äldsta – har hit-
tats i Kalvträsk i Västerbotten. Vi har ännu 
inte hittat något som kan tolkas som en båt, 
men slädmedar har hittats i Jämtland och i 
Finland. Många träföremål av olika slag har 
även påträffats i Ryssland vilket visar att man 
under denna tid tillverkade avancerade trä-
föremål, både större och mindre.

Sommarliv

När våren kom flyttade man till sin sommar-
boplats, där fler grupper från andra vinterby-
ar också mötte upp. Tidpunkten för flytten 
var viktig, under våren var förfallstiden inte 
lämplig för förflyttningar. Sommarboplatsen 
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Röd skiffer förekommer inom samma område som vinter
byarna. Fynd från bland annat den norska kusten tyder på 
att föremål av rödskiffer kan ha använts som handelsvara. 
Spets från Vilhelmina socken.
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utmärks av att många härdgropar eller kok-
gropar hittas på stränderna vid exempelvis 
ett sammanflöde. Det är vanligen boplatstäta 
områden där vattenvägar förbinder två eller 
tre vinterbyar. Dateringar visar att man vis-
tats här under samma förhistoriska period 
och föremålen är av liknande typer. Här finns 
dock inga spår som har kunnat tolkas som 
bostäder.

Sommarperioden var en lättsammare års-
tid, bostaden kan ha bestått av ett lätt tält 
som kunde flyttas till olika platser runt det 
vattendrag som var sommarvistet. Här stråla-
de flera familjer samman, och den ljusa års-
tiden innebar att man kunde både arbeta och 
njuta många timmar av dygnet. Fisket var en 
mycket viktig syssla denna tid, men även bär, 
rötter och annat ätbart från växtriket kunde 
samlas in.

Dessa människor ägde också en ”guldgru-
va” som besöktes under barmarksperioden – 
den röda skifferstenen. Röd färg har använts 
i form av järnockra för att måla bilder och i 
pulverform för att strö i gravar. Den röda fär-
gen fanns också i form av röd skiffer eller 
sandsten. Trots att rödskiffer är en bristvara i 
naturen har man valt att använda just denna 
för tillverkning av föremål. Nästan alla skif-
ferföremål i husgrunderna är av röd skiffer. 
Man kände alltså väl till de fåtaliga platser 
där röd skiffer kunde hämtas. Rödskiffer har 
varit en attraktiv sten vilket märks genom att 
föremål också hittas över ett stort område 
långt utanför stenens naturliga utbredning. 
Vid den norska kusten finns många föremål, 
men den röda skiffern förekommer inte i 

berggrunden där. Den finns nästan enbart 
inom det område där vinterbyarna ligger och 
därför kan vi anta att man använde stenen 
som handelsvara för att istället köpa andra 
attraktiva varor – kanske kallades de för 
”Röda stenens folk” av sina grannfolk.

Ytterligare en handling som måste ske 
sommartid var begravningar. Vi känner dock 
inte till en enda grav i det område som hör 
till den röda stenens folk. Gravar från en 
tidiga re period finns i Norrbotten, och i den 
tidigare nämnda kustboplatsen söder om 
Örnsköldsvik hittades en grav. Dessa är jord-
begravningar där kroppen ligger i en meter-
djup grav med mycket rödockra spridd över 
kroppen. Liknande gravseder bör ha funnits 
här men vi vet inte var – bara att begravning-
en måste ske under barmarkstiden.

Långvariga vinterbyar

Vi skall vända åter till vinterbyn och de hus 
man byggde här. Vinterhusets placering var 
mycket noga planerad. Det skulle nämligen 
stå på samma plats år efter år. Det visar sig 
att vissa husgrunder har använts mycket länge, 
vilket kan röra sig om 500 år eller mer. Den 
längsta användningsperioden för en och sam-
ma husgrund är så lång som 1 600 år. Hu set 
i sig måste naturligtvis repareras och byggas 
om i intervaller men platsen för huset har 
fortsatt att användas. Vi vet heller inte om 
man bodde här varje år; huset kan naturligt-
vis ha övergivits och sedan återanvänts – men 
varför överge en bra boplats? Låt oss anta att 
man bodde här i 20, 40 eller 60 generatio-
ner.
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Jag har tittat noggrannare på 13 husgrun-
der som hade undersökts arkeologiskt fram 
till mitten av 1990-talet. I några fall hade 
hela husgrunden grävts ut, men i de flesta 
fallen hade ungefär halva husgrunden grävts. 
Det vi har hittat är stora mängder avfall i 
form av brända ben och avslag och ett stort 
antal föremål av sten som i de flesta fall är ar-
betsredskap. Avslagen är de stenbitar som 
slås bort när man tillverkar stenredskapen, 
det vill säga motsvarigheten till snickarens 
spån och träflisor.

Den allra största mängden är naturligtvis 
den skörbrända stenen i vallarna, värmeagg-
regatet. Om vi mäter stenen som hittas och 
jämför med det antal år som bostaden an-
vänts så har inte så stora mängder använts 
per år. Man kanske inte behövde byta sten i 
härden mer än en eller två gånger på en vin-
ter. Detsamma gäller föremålen. Det allra 
vanligaste arbetsredskapet är skrapan, ofta ut-
gör skrapor 90% av fynden. Skrapan använ-
des för att mjukskrapa skinn, och den var 
livsviktig för att kunna tillverka kläder och 
skor. Den är också mycket lätt att tillverka av 
kvarts eller kvartsit – man kunde slösa med 
skrapor, slänga bort när de blev dåliga och 
snabbt tillverka nya. I de husgrunder som 
undersöktes helt så hittades ungefär 300 
skrapor, och det betyder att det ändå inte var 
så många som slängdes per år.

Övriga föremål och verktyg var pilspetsar 
av skiffer, knivar, hängen, mejslar, brynen och 
nätsänken. Detta var alltså det som bevarats 
av allt man använde under vintervistelsen. 
Alla föremål av trä, horn, och ben som inte 

har bevarats, kan vi bara föreställa oss. Vissa 
typer har dock hittats även om de inte åter-
fanns i husgrunder. Fiskekrokar av ben, fiske-
stickor och synålar finns från olika nordliga 
fyndplatser, och stora mängder träföremål 
funna i Ryssland kan ge en föreställning om 
att det funnits många olika både vackra och 
praktiska föremål.

Den betydelsefulla älgen

Älgen var oerhört viktig för dessa människor. 
Det märks både på skifferföremålens deko-
rationer som ofta är karvade/slipade former 
av älghuvuden men också på hällmålningar 
från denna tid. Majoriteten av alla målade 
bilder föreställer älg. Det är också i samma 
områden där husgrunderna ligger som vi hit-
tar de tusentals fångstgropar för älg som finns 
i Norrland. Älgen har sannolikt styrt dessa 
människors val av boplatser och säsongsflytt-
ningar.

Vinterns uppdelning i mindre grupper har 
troligen varit ett medvetet val för att överle-
va. En mindre grupp kunde räkna med att 
hitta det antal älgar man behövde fånga i det 
område man bodde i eftersom även älgen 
har sitt vinterland – i samma område. En väl 
avvägd bedömning som vi i efterhand kan 
säga var lyckosam, eftersom dessa människor 
levde på samma sätt i 2 000 år.

Mycket möda och stort besvär

Även om tillgången på föda var god kan inte 
livet alltid ha varit så lätt. En förutsättning 
för att klara den kalla årstiden var att bosta-
den var tillräckligt välbyggd för att skydda 
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mot fukt och kyla. Hur hårt livet kunde vara 
kan vi inte veta men vi får som besökare från 
framtiden istället försöka föreställa oss hur 
livet i en vinterby kan ha tett sig.

Under 5–6 månader av året levde man i 
sin vinterby. En stor del av denna tid var mar-
ken snötäckt och luften torr. Många dagar 
var riktigt kalla och vissa dagar var oväder 
och snöstorm orsak till att man inte vistades 
ute. När den mörkaste tiden av året inföll va-
rade dagsljuset bara 5–6 timmar, resten av 
dygnet höll man till inne i huset. Här skulle 
man hålla varmt, klara av att laga mat, sköta 
barn och byta ”blöjor” – till och med föda 
barn. Man skulle sy och laga kläder, tillverka 
redskap och vapen. Allt detta skulle ske på 
en liten yta och i mycket skum belysning. 

M E r  at t  L ä S a

Vill du veta mer om vinterbyar? Läs Åsa Lundbergs 

avhandling Vinterbyar, ett bandsamhälles territorier  

i Norrlands inland 4500–2500 f Kr. Studia Archaeolo

gica Universitatis Umensis 8. Umeå 1997.

Läs också hennes artiklar i Studier i Norrländsk 

forntid, II. Acta Bothniesia Occidentalis, 1986, och  

i tidskriften Västerbotten, nr 3 år 1993.

Fynd av något som kan tolkas som tranlam-
por eller liknande har inte hittats.

Man kan fråga sig vilken standard dessa 
bostäder hade och var utgångspriset skulle 
hamna i dagens annonser på bostadsmarkna-
den: ”Säljes, 6000-årig ekologisk villa med 
sjöutsikt”.
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Hällmålningen på Storberget, Åsele socken.
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Förhistoriska hällbilder
b r i t t a  l i n d G r e n - H y v ö n e n

Då ter sig, för det inre ögat, vattenytorna som sjöar, tjärnar, älvar, åar och bäckar  

i ett bergigt stenålderslandskap i miniatyr, befolkat av älgar, laxar och människor  

med sina älghuvudstävade båtar. På denna tidlösa, genom många årtusenden  

bevarade, plats är förutsättningarna för den betraktare som har ett öppet sinnelag  

att kunna förnimma GENUS LOCI, platsens själ, sällsynt goda. (Lindqvist 1999).

I ett globalt panorama förekommer fenome-
net hällbilder på samtliga kontinenter i värl-
den. De äldsta bilderna i ett europeiskt per-
spektiv har tillkommit redan för ca 40 000 år 
sedan. Hällbilderna i Västerbotten tillhör 
sannolikt stenålderns jakt-, fångst- och sam-
larsamhälle, från tiden mellan ca 4000 f Kr 
till och med 2000 f Kr.

Samlingsnamnet hällbilder innefattar både 
målningar och ristningar på berg och hällar, 
och de har troligen skapats och brukats un-
der samma perioder och ingår därmed i snar-
lika samhällskontexter. Sammanlagt finns 
idag ett femtiotal hällbildslokaler i Norrland. 
De flesta hällristningarna har påträffats på 
hällar vid rinnande vatten, och hällmålning-
arna förekommer vid bergsbranter, grottor 
och på lösa flyttblock i och intill sjöar och 
vattendrag, men också i skogsmark utan vat-
tenanknytning. Hällbilderna utgör en myck-

et värdefull arkeologisk källa när vi skall tol-
ka och försöka förstå hur de förhistoriska 
människorna levde sina liv ur både ett materi-
ellt och immateriellt perspektiv i form av tro 
och föreställningsvärld. De figurer som finns 
representerade vid hällristningsplatserna i Väs-
terbottens län är älgar, båtar, skålgropar, fot-
sulor och människor, medan hällmålningarnas 
figuruppsättning består av älgar, fis kar, hundar, 
människor samt en nätfigur och flertalet svår-
definierade färgfläckar.

Åtta platser med hällbilder

I Västerbotten län finns idag åtta kända häll-
bildsplatser, varav sex med målningar och två 
med ristningar. Under 2000-talet har ett fler-
tal hällbilder framkommit i Västerbotten i 
samband med inventeringsaktiviteterna inom 
projektet Skog & Historia som drivs av Skogs-
styrelsen i Västerbotten och Västerbottens 
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Hällmålningen på Korpberget, Lycksele socken.
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museum. Inte mindre än fem av de åtta plat-
serna har framkommit inom ramen för detta 
projekt.

Nedan presenteras de olika hällbildsloka-
lerna i korthet.

Storberget, Åsele socken

Denna hällmålningslokal ligger på 530 me-
ters höjd över havet vid foten av Storberget i 
Åsele socken, cirka 2,5 mil väster om Åsele 
samhälle. Målningarna finns på en berghäll 
under ett överhäng exponerad mot VSV. Berg-
hällen reser sig lodrätt i en brant sluttning i 
bergig skogsmark, cirka en kilometer nordöst 
om Sämsjön. Hällmålningsytan består av sju 
figurer samt ett antal färgfläckar. Här finns 
fyra älgar, en djurfigur som är svår att artbe-
stämma, en eventuell hundfigur och en nät-
figur. Tre av älgfigurerna är ytmålade medan 
en av de fyra är konturmålad. Nätfiguren som 
består av enstaka vågräta och lodräta linjer 
har en trapetsoid form. Platsen upptäcktes 
och dokumenterades första gången 1975 av 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente-
ring.

Korpberget, Lycksele socken

I centrala Lycksele finns en lättillgänglig plats 
med hällmålningar. Målningen är placerad 
på en lodrät häll på södra sidan av Korpber-
get, alldeles intill Umeälven (215 meter över 
havet). Målningen riktar sig NNV–SSÖ och 
består av två konturmålade älgar samt rester 
av röd färg på flertalet ställen på hällen. Den-
na målning upptäcktes 1976.

Lögdakullforsen, Fredrika socken

På ett stort flyttblock intill Lögdakullforsen 
norr om Fredrika hittades under 2005 en 
hällmålning. Målningen består av två kontur-
tecknade älgfigurer samt färgfläckar. Inte 
långt ifrån hällmålningslokalen, på den södra 
sidan av Lögdeälven, finns ett stort område 
med avslag av rosenkvarts. Dessutom har av-
slag av rosenkvarts framkommit i direkt an-
slutning till målningen.

Finnforsberget I, Skellefteå socken

Sommaren 2006 påträffades två hällmål-
ningslokaler på Finnforsberget (I och II) i 
samband med inventeringen inom projektet 
Skog & Historia. Finnforsberget I är belägen 
235 meter över havet på en lodrät klippvägg 
med delvis överhäng. Klippväggen riktar sig 
mot syd och är belägen i skogs- och häll-
mark. Lokalen uppvisar ett 20-tal fiskmotiv, 
en älgfigur, en människofigur samt ett antal 
obestämbara figurer och färgfält. Denna lo-
kal med den förhållandevis stora mängden 
fiskmotiv kan i dagsläget betraktas som myck-
et unik. Fiskar förekommer inte i hällmål-
ningssammanhang vid någon annan lokal i 
Västerbotten, eller i övriga delar av Sverige.

Finnforsberget II, Skellefteå socken

Finnforsberget II ligger 225 meter över havet 
cirka 25 m från Finnforsberget I. Figurerna på 
denna plats består av en konturmålad männis-
koliknande figur och möjligen två fiskfigurer. 
Lokalen ligger på en sydsluttande lodrät klip-
pa som utgör en västlig del av en grottliknan-
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Lögdakullforsen, Fredrika socken.
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Fiskarna vid Finnforsberget I, Skellefteå socken, är unika. Inte någon annanstans i Sverige finns fiskar avbildade som hällmålningar.
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de formation belägen i skogsmark. Vid denna 
plats finns även rester av slaget stenmaterial 
som vittnar om att den mörka täta bergarten 
troligen varit intressant för redskapstillverk-
ningen under förhistorien.

Norsjömorberget, Skellefteå socken

Denna hällmålning framkom liksom målning-
arna vid Finnforsberget under sommaren 2006 
i samband med projektet Skog & Historia. 
Platsen ligger 230 meter över havet på en lod-
rät klippa i en brant ÖNÖ-sluttning av Nor-
sjömorberget. Målningen utgörs av ett älgmo-
tiv och ett flertal färgfläckar.

Norrfors, Umeå socken

Hällristningslokalen i Norrfors ligger 58 me-
ter över havet. Hällristningarna är belägna på 
en tidigare ö i Umeälven strax söder om Stor-
norrfors kraftverk. Figurerna föreställer huvud-
sakligen älgar med tydliga inre kroppsmarke-
ringar, några båtar (vissa med djurhuvuden i 
stäven), några människofigurer och skålgropar. 
Samtliga figurer är konturristade vilket  avviker 
gentemot till exempel den stora hällristnings-
lokalen i Nämforsen i Ådals-Lidens socken i 
Ångermanland. Ett 50-tal ristningar upptäck-
tes och dokumenterades 1984 av doktoran-
der vid arkeologiska institutionen vid Umeå 
universitet: Margareta Backe, Lars Forsberg 
och Per Ramqvist. Sommaren 1999 gjorde 
Sven-Gunnar Broström, på uppdrag av Insti-
tutionen för arkeologi vid Umeå universitet 
och Stiftelsen Umeleden, en ny dokumenta-
tion av platsen, och därmed fördubblades an-
talet upptäckta hällristningar.

Älgfigur, Storberget, Åsele sn.
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Laxforsen, Nordmalings socken

Hällristningslokalen ligger 45 meter över havet 
vid Laxforsen i Öreälven, i byn Torrböle. Till 
skill nad från de tidigare kända hällristningarna i 
Norrfors, som ligger vid en reglerad fjällälv (Ume-
 älven), så är dessa belägna vid en oreglerad skogs-
älv (Öreälven). På platsen finns sammanlagt 
elva ristningar; fyra skeppsbilder, en älg, ett fot-
sulepar, en halvcirkel samt några obestämbara 
ristningar. Dessa ristningar upptäcktes 1998 i 
samband med projektet Skog & Historia.

Vad kan vi lära oss av hällbilderna?

De bildliga framställningarna berättar en ” story” 
för oss vilket lockat och fascinerat människor 
under en lång tid. I ett samhälle utan skrift-
språk får bilden en mycket viktig roll för män-
niskornas kommunikation, med antingen högre 
väsen eller människorna emellan.

De försök som har gjorts för att förstå me-
ningen med hällbilderna har varierat i allra hög-
sta grad, men vanligtvis har man tolkat hällbil-
derna som uttryck för aktiviteter i sam band 
med jaktmagiska riter. Idag finns dock en all-
män inställning att ristningarnas och målning-
arnas tillkomst är ett uttryck för ritu ella aktivi-
teter och kosmogoniska föreställningar som 
inte automatiskt behöver vara knutna till jak-
ten. Kosmogoni är ett samlingsnamn för religiö-
sa uppfattningar om hur världen är konstrue-
rad. Man har även jämfört hällbilderna med de 
senare tillkomna samiska trummornas figurati-
va uppsättning.

Det absolut vanligaste hällbildsmotivet i 
Norrland är älgen. Den förekommer på nästan 
samtliga hällbildsplatser i Västerbotten med 

Hällristningarna vid Laxforsen, Nordmalings socken.
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olika utföranden. Utifrån detta konstateran-
de kan sägas att älgen har haft stor betydelse 
för de förhistoriska människorna och deras 
föreställningsvärld. Bilden av älgen kan ha 
utgjort en metafor för den besjälade naturen 
där älgen symboliserar naturens kraft och 
vildhet. På hällbildslokalerna Finnforsberget 
I och II finns ett stort antal fiskar avbildade, 
vilket är mycket unikt inte bara i ett väster-
bottniskt perspektiv utan även i ett större 
norrländskt panorama. Däremot förekom-
mer fiskmotivet tillsammans med andra mo-
tiv som båtar, människor och älgar på flera 
hällmålningsplatser i södra Finland. 

Denna avvikelse gentemot de övriga häll-
bildslokalernas figursammansättning i Väster-
botten är av stor vikt för tolkningarna och vitt-
nar om att hällbildsplatserna kan ha haft olika 
betydelser. Möjligen hade fiskmotiven, som 
sannolikt föreställer laxar, vid Finnforsberget 
ett likvärdigt meningsinnehåll för de som lev-
de i omgivningarna, som älgen hade vid andra 
platser. Men man får dock inte glömma att 
det vid Finnforsbergets hällmålningslokal 
även finns en målad älg- och människofigur 
och att hällmålningslokalen vid Norsjömor-
berget, inte långt ifrån Finnforsberget, endast 
uppvisar älgmotiv. Utifrån detta kan man anta 
att också älgen och människan varit symbol-
bärare för dem som målat fiskarna på berget 
även om antalet fiskmotiv dominerar. De oli-
ka motiven kunde vara symboliska marke-
ringar för olika grupper eller klaner som exis-
terade i Skellefteälvens omgivningar!

Framkommet benmaterial från undersökta 
stenåldersboplatser har visat att både fisk och 

älg var av största betydelse för de förhistori ska 
människornas överlevnad och därmed blev de 
också viktiga i människornas kosmogoniska 
föreställningar. En iakttagelse är att älgarna på 
hällbilderna till övervägande del saknar horn, 
vilket skulle kunna betyda att det var älgkor 
som avbildades. Utifrån antropologiska jäm-
förelser vet vi bland annat att älgkon hade en 
central roll för människornas religion i de cir-
kumpolära områdena. Älgen och älgjakten 
har traditionellt sett oftast associerats till den 
manliga sfären, och de hornlösa älgarna har 
därmed tolkats som avbildningar av älgtjurar-
na under den årstid då de saknar horn. Detta 
är i sig ingen omöjlighet men intressant är att 
man inte lika lättsamt tolkat hornlösa älgar 
som älgkor förrän under senare tid.

Kanske ristade och målade man för att få 
makt över djuren med hjälp av bilder vilket 
följer den så kallade jaktmagiska modellen. 
En annan tolkning kan vara att man  avbildade 
sina hjälpandar för att underlätta kommu-
nikationen med dem, eller att man genom 
 bilderna velat förmedla olika mytologiska hän-
delser och företeelser. Hällbilder som feno-
men, vare sig de är målade eller ristade, har 
troligen ingått i ett gemensamt bildspråk. 
Det är frestande att tro att de olika framställ-
ningsteknikerna, det varierade formspråket 
samt skillnaderna i valet av plats i landskapet 
där hällbilderna målats och ristats, varit av 
betydelse för bildernas innebörd.

Sannolikt är att hällbildsplatserna var ett 
så kallat ”heligt rum” i landskapet, som män-
niskorna gav ett andligt meningsinnehåll.
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Arkeologiskt fynd – ofta fragmentariska i sig – är pusselbitar i 
arbetet som vidtar efter en utgrävning. Att göra en utställnings
presentation kan också vara som att lägga ett pussel! Fynd från 
tre verkstadsplatser i norra Västerbotten: Avslag (rester av red
skapstillverkning) från Södra Mensträsket och ett blästerskydd 
(användes vid järnframställning) från Harrsjöbäcken samt 
kakelskärva, silvermynt och en tärning i bly från Lappviken.
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Ett pussel kring Händers verk
i r é n e  G u s t a f s o n

Jag tänker ta dig med till Mensträsk, Harrsjöbacken och Lappviken – tre platser i norra 

Västerbotten. Här fann Skellefteå museum sammanlagt 2 764 fynd i samband med 

arkeologiska utgrävningar på 1970 och 90talen. Få analyser är gjorda och ingen 

vetenskaplig forskning har skett kring materialet, men mycket tyder på att det här har 

varit tre verkstads och arbetsplatser. Människors händer har lämnat spännande spår 

efter sig, de äldsta är cirka 2 200 år gamla, de yngsta 440. Vi bekantar oss med platserna, 

som också varit arkeologers arbetsplatser, via berättelser och tankar som fanns under 

senhösten 2006 inför byggandet av en vandringsutställning. Händers verk visas runt om 

i länet under arkeologiåret 2007.

Oktober

Klart med uppdraget till Skellefteå museum, 
scenografi till utställningen med arbetsnam-
net ”Forntida verkstäder”. I den förstudie som 
tagits fram definieras verkstad som varje form 
av massproduktion tänkt att nyttjas av många 
fler än den som stått för tillverkningen.

November

Möte med Siw Andersson, Agneta Hansson 
och Maria Carlsson på Skellefteå museum. 
Agneta är arkeolog, med rötter i den skånska 
myllan. Siw är etnolog och ”gammal i går-
den”, med erfarenheter från arkeologiska ut-
grävningar och utställningsbyggen. De har 

varsitt skötebarn i det här projektet – tre 
platser i Norra Västerbotten som ska lyftas 
fram i utställningen. Siw ägnar sig åt Lappvi-
ken, där hon också deltog i utgrävningen. Ag-
neta intresserar sig för Mensträsk. Marika 
Eserstam, som nu är barnledig, fokuserar på 
Harrsjöbacken. Hennes vikarie är arkeologen 
Maria Carlsson. De har försett mig med fak-
ta kring de tre platserna – alla undersökta av 
Skellefteå museum. I Mensträsk, 11 km 
nordväst om Norsjö, påträffades mängder av 
stenmaterial och -redskap från bronsålder. 
Några mil söder om Skellefteå, i Harrsjö-
backen, gjordes över 500 fynd av bland an-
nat blästerskydd, slaggrester och smidesgro-
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par från järnålder. I Lappviken, som ligger 
vid en vik av Byskeälven, ses bland annat en 
husgrund, ugnsröse och en smideshärd. Lös-
fynden består till exempel av kulor, keramik 
och glas. I Lappviken handlar det om medel-
tid.

Jag är inte arkeolog och kanske är det en 
fördel i det här läget – att vara nästan lika 
nollställd som de flesta i utställningens mål-
grupp, barn och tonåringar. Vi pratar om 
 andra riktlinjer i projektet: Utställningen ska 
ambulera i länet – museerna i Umeå, Vilhel-
mina och Lycksele ska ta emot den, på unge-
fär femtio–sextio kvadratmeters yta. Men 
först ska den visas i Skellefteå, där det finns 
en basutställning om forntiden sedan 1985.

Formmässigt berättar uppdragsgivaren att 
de vill undvika att ramla ner i ”myt- och 
magi”-gropen. Vi drar oss till minnes arkeolo-
giska utställningar som retat upp oss. Snyggt, 
mörkt, stämningsfullt, mystiskt – och tämli-
gen obegripligt för den oinvigde. Den här ut-
ställningen ska kunna stå på egna ben, utan 
guidning. Men förstås får den gärna bli in-
tresseväckande, även i sina former och färger. 
Innan vi skiljs åt visar Siw, Agneta och Maria 
museifotografen Krister Hägglunds nytagna 
bilder från de tre platserna. Tankar och käns-
lor väcks hos mig: ”Gud så vackert” (Men-
sträsk, där avslag ligger kvar på botten av den 
klara sjön), ”en grusgrop – hur intressant är 
det?” (Harrsjöbacken, där fyndplatsen ligger 
vid en rasbrant), ”stengolvet syns ju faktiskt” 
(Lappviken, med lämningar efter ett 77 m² 
stort hus). Vi pratar om att bilder ska ges 
stort utrymme i utställningen. Förutom Kris-

ters fotografier finns utgrävningsbilder – mest 
”ljusa” sådana, med glada arkeologer i solen. 
”Få bilder togs och tas under de regniga, leri-
ga utgrävningsdagarna”, berättar Siw.

På bussen hem till Umeå sitter jag och 
skissar och funderar. Känner att det här inte 
blir så lätt. Jag kan inte riktigt ringa in vad 
som ska berättas, vilket ju är en förutsättning 
för att komma med förslag på hur det ska be-
rättas. Här finns kunskap och antaganden 
med fullständiga men framför allt ofullstän-
diga undersökningar kring fyndmaterialen. 
Vad är kärnan? Platsen och tekniken/verk-
staden, samtidigt som ett sammanhang ska 
beskrivas? Det blir mycket på få kvadratme-
trar. Dessutom borde utrymme lämnas för 
lokala tillägg på respektive utställningsplats.

Färger är däremot enklare: Siw ser något 
färgstarkt och Agneta något ”lätt” framför sig. 
Jag tror att toner av gult, orange och rött blir 
bra, med inslag av ljust blå och brunsvart: 
eld, vatten, luft och jord – ”element” som va-
rit en förutsättning för verkstäderna. Färger-
na kan kanske både bli ett signalsystem (en 
färg/plats) och ett oförsiktigt utropstecken – 
kolla, här ligger historien och den är intres-
sant.

Några dagar senare: benar upp de tre plat-
serna lite mer strukturerat och ber Skellefteå 
museum om listor på fynd de vill visa. Före-
mål, som ju både är ledtrådar och bevis, är 
centrala i utställningen. Från Harrsjöbacken 
har jag redan fått en lista – men vad sjutton 
är glättsten? Jag ber dem också fundera på 
”redskap, metoder och produkter” samt ”till-
gång och efterfrågan” för respektive plats – 
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Människor har kommit till Mensträsk för att 

som stensmeder tillverka redskap för eget 

bruk eller för handel. Platsen har troligen 

brukats på sommaren eftersom de som 

arbetat här inte har använt eldstäder för  

att hålla värmen. Tillverkningen av redskap 

visar att jakt var en viktig näring. Vilka var 

kunderna och fanns de i ”närområdet”?  

Vad bytte man till sig om man inte behövde 

flinta eller flintredskap? 

Mensträsk, norsjö socken

undersökning 1975, Skellefteå museum.

läge cirka 11 km nordväst om Norsjö. Mensträskbäckens utlopp,  

vid OlErsaselet, längs Malåns norra strand.

analyser/forskning –

datering saknas, men fyndmaterialet indikerar cirka 1800 f Kr.

material/fynd kvartsporfyr, 222 fynd, cirka 48 000 avslag, 98 kg 

sten, knackstenar, skrapor, yxor, mejslar, kniv, pilspetsar.

”Gud så vackert!” Fotografierna från de tre platserna väcker många 
känslor och tankar. På sjöbotten ligger avslag kvar. Mensträsk.
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något som jag läst att utställningen ska foku-
sera på, men som jag inte förmår att sätta 
fingret på. Och om man ska fundera på ”lik-
heter/skillnader med liknande produktion 
idag … ”. Jag kan för lite för att kunna dra pa-
ralleller. De formidéer och krav på struktur 
som börjar växa fram tvingar så att säga fram 
mer av antikvariernas konkreta kunskap. Jag 
noterar att de känner starkt för respektive 
plats och att de bär på funderingar kring 
dem. De har berättat att frågorna som nu 
ställs kring materialet är annorlunda än för 
15–30 år sedan. Bilden av norrländsk forn- 
och medeltid omprövas och förändras för-
stås, allt eftersom nya fynd kommer fram 
och ny forskning presenteras.

Svar från Skellefteå: ”Glättsten är en oval-
formad, mjukt slipad sten, som troligen an-
vänts till att mjukgöra skinn i äldre tid. Inn-
an strykjärn användes även glättstenar till 
textilier”. Häftigt – vilken tydlig jämförelse 
vi kan göra i utställningen! Ett beprövat drag, 
att jämföra då och nu, men det brukar fung-
era och intressera.

De tre platserna spänner över lång tid, 
från bronsålder till medeltid. Det förefaller 
som om vi vet för lite för att kunna bygga en 
hantverkares historia kring varje plats, vilket 
vore pedagogiskt och spännande. Så har man 
gjort i Historiska museets nya utställning 
”Forntider”. Utställningen vävs kring åtta livs-
öden, som man följer i kronologisk ordning 
från den 9 000 år gamla Bäckaskogskvinnan 
till godsherren från Vendel, som levde under 
600-talet.

Jag brukar titta i barnböcker i samband 
med olika projekt. Där har man vaskat fram 
de stora dragen som beskrivs på ett enkelt 
sätt. Dessutom ger de visuella idéer. Det 
finns en hel del torra faktaböcker om fornti-
den, men Gräv efter spår av Laura Trenter 
och Erika Kovanen (2001) är ett undantag – 
en busig, faktafylld bok, där ser du bland an-
nat ser vad som finns ”under dina fötter”, 
som en trasig tekopp från 1950-talet och pil-
spetsar från stenålder. En annan bild visar ut-
grävning av en boplats, med en arkeolog i 
sandaler och stor solskyddande hatt. Radion 
står på vid gropen. Det är lätt att inse att 
 arkeologer i fält har ett tålamodskrävande 
 arbete, men också väldigt fascinerande – att 
vara våra förfäder i spåren. Vi borde i utställ-
ningen också berätta något om den arbets-
platsen, med sin säregna dimension. Forn- och 
medeltidens arbetsplatser blir arkeolo gens 
arbetsplatser, tack var de efterlämnade ”res-
terna”. Hur kom det sig att just de tre gamla 
arbetsplatserna Mensträsk, Lappviken och 
Harrsjöbacken också blev arkeologernas dito 
hundratals år senare?

Siw Andersson berättar om två av dem: 
Ernst Westerlund, Skellefteå museums förste 
chef, fick ofta telefontips om fornlämningar, 
fornfynd eller föremål som folk i byarna ville 
skänka till museet. Under barmarksperioden 
gav han sig ut i fält för att träffa de som hört 
av sig. Eskil Eriksson hade hittat en mängd 
stenföremål i Södra Mensträsk och kanske var 
det av intresse för museet? Föremålen hade 
eroderat fram i strandkanten när vattennivån 
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I Harrsjöbacken har människor, fiskat, jagat 

säl och hanterat järn. Dock finns inga spår 

efter järnframställning, men järn kan ha 

utvunnits ur sjömalm från Harrsjön och de 

rödjordsförekomster som är vanliga runt  

den nu utdikade sjön. Sälen var en viktig 

resurs som gav ett näringstillskott. Sältranet 

använ des till tranlampor och som impregne

ringsmedel. Det finns kokgropar med rester 

av sältran. Är det platser för utvinning av 

sältran till olja? Kärl av asbestkeramik, otjän

liga för mathantering, kan ha använts vid 

järnhantverket – men hur? Kan området ha 

blivit en återkommande marknadsplats för 

handel med järn, där specialister inom om

rådet erbjöd sina tjänster? 

Harrsjöbacken, bureå socken

undersökning 1991–95, Skellefteå museum.

utgrävningsområde 400 kvadratmeter.

analyser C14 dateringar, järnanalyser.

forskning  –

läge Cirka 35 km söder om Skellefteå, vid en rasbrant vid ett 

grustag.

datering 490–930 e Kr (+/ 80, resp 30 år).

material/fynd 529 fyndnummer, glimmermagrad/asbestmagrad 

keramik, blästerskydd, järnfragment, järnslagg, skrapor av kvarts 

och flinta, avslag av kvarts, slagsten flinta, brända ben, flinta, 

kvarts, skiffer, slagg, kokgropar med rester av sältran. Inga spår 

efter boplatser.

”En grusgrop – hur intressant är det?” Men gropen döljer massor av 
spännande lämningar. Bland annat har analyser visat att Harrsjöbacken 
är världens hittills äldsta kända plats för tjärframställning!
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förändrades. Här fanns sannolikt mer att 
hämta – museet sökte grävningstillstånd och 
den egna personalen, under ledning av Annika 
Sander, gjorde ett provschakt vid stranden av 
Södra Mensträsket. Grävningen kom igång 
och den kan kallas en räddningsgrävning –  
en möjlighet att ta tillvara föremålen in situ 
istäl let för att plocka upp dem från sjöbotten.

När de omfattande utgrävningarna i Bjur-
 selet (åren 1962–68 med ett hundratal 
arkeologer från tio nationer) avslutats fanns 
ekonomiska möjligheter att fortsätta med en 
utgrävning i norra länsdelen. Erbjudandet  
gick till Lennart Sundqvist, som lockades av 
Garaselet, några hundra meter nedströms 
Lappviken. Ivan Ekenstedt från Blankselet 
hade nämligen kommit till grävningarna i 
Bjurselet och visat en skokartong fylld med 
bland annat avslag och skrapor från Gara-
selet. Kanske kunde man där hitta ytterligare 
spår av Bjurselets bosättare? Efter ett prov-
schakt 1969 kunde Lennart gå vidare med 
utgrävningar, där också Lappviken kom att 
ingå. AMS, arbetsmarknadsstyrelsen, finansie-
rade utgrävningarna. De första åren var det 
huvudsakligen före detta skogs- och flottnings-
arbetare som utgjorde grävningspersonal, men 
de sista åren hade kvinnorna börjat söka sig  
ut på arbetsmarknaden. Vi brukade säga, att 
det inte fanns ett enda hushåll i Kåtaselet  
med omnejd, som inte haft en familjemedlem  
i grävningarna!

Att det blev undersökningar i Harrsjö-
backen var den arkeologiintresserade journa-
listen Barbro Viklunds förtjänst. På 1980-ta-

let bestämde hon sig för att leta efter spår 
från järnålder:

Jag läste Skelleftebygdens historia, men där 
fanns bara uppgifter om några smycken som 
hittats. Inga arkeologiska undersökningar var 
gjorda. Jag pratade med arkeologer, men de 
visste inte mycket om järnåldern i trakten. 
Däremot fick jag tips på hur man kan hitta 
äldre boplatser: på sandiga marker vid vatten-
drag, i söderläge. Med tur kan man där hitta 
skörbränd sten, sänkstenar, kvartsredskap, 
små brända ben och någon gång keramik.  
Jag började traska runt i plöjda åkrar vid 
Bodaträsket och Falmarksträsket. På vintrar-
na läste jag på och lärde mig studera landhöj-
ningen. Genom att lägga smörpapper på topo-
grafiska kartan och kopiera höjdkurvorna för 
25, 20 och 15 meter över havet kunde jag se 
var kustlinjen gått. Med färgkritor målade 
 jag blått för vatten och grönt för land och nya 
intressanta landskap framträdde.

På våren gav jag mig ut med mina prass-
lande smörpapperskartor och letade efter 
uddar och havsvikar, områden lockande att 
bo på för ett folk som mest levde av fiske och 
säljakt. Det var så jag hittade Harrsjön, en 
stor sjö i Bureå. Men detta var en sjö utan 
vatten – ett stort odlingsområde, till stor del 
igenväxt med sly. Som så många andra sjöar  
i länet hade den dikats ut för att ge odlings-
mark. På min karta var den vackrare – en 
havsvik med bra läge för järnåldersmänniskor, 
nära till Bureälven med lättarbetad sandig 
mark. Jag fick syn på ett sandtag och började 
gå i dess botten. En blek höstsol sken och i 
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”Stengolvet syns faktiskt.” Vad försiggick i denna 77 kvadratmeter stora 
byggnad i Lappviken för 600 år sedan? Var detta ett handels och 
hantverkscentrum?

Lappviken ligger i ett område med fina 

fiskevatten och jaktmarker, lätt att nå, 

sommar som vinter. Älven är den naturliga 

färdleden. Platsen är väl vald, skyddad från 

kalla, nordliga vindar av en brant berghäll.  

En bra mötesplats som är lätt att beskriva  

och urskilja. Den stora byggnaden måste ha 

stuckit av från övrig bebyggelse i trakten – 

kanske för att signalera makt? Här har rått 

febril verksamhet. Uttjänta eller trasiga järn 

och kopparföremål har smälts ned och 

nyttjats vid tillverkning av nya. samer kom 

med sina skinn och bytte till sig metallföre

mål och fick tjänster utförda. Var Lappviken 

ett handels centrum? En plats bemannad 

med hantverkare endast vissa tider på året? 

LappViken, GaraseLet, jörns socken

undersökning 1977–81, Skellefteå museum.

utgrävningsområde 1 640 kvadratmeter.

analyser/forskning  – 

verksamhet på platsen 1245–1570 e Kr. 

läge Cirka 10,5 mil nordväst om Skellefteå, vid en vik i Byskeälven 

och en ås som sträcker sig från Arjeplog till Ostvik vid kusten. 

fynd 2 013 fyndnummer. Husgrund, ugnsröse, smidesplats, smält

plats, avfallsgrop, tre härdar av samisk typ. Ornerade hornbitar, 

radbandspärla, speltärning, glaserad keramik, pottkakel, färgat 

glas, silvermynt, vargkäke, kritpipa.
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branten sju meter upp jag fick plötsligt se 
brända stockar sticka ut ur sanden, en bland-
ning av kol och spruckna stenar. Det klack till 
i hjärtat! Hade jag hittat en kokgrop från forn -
tiden? Sådana hade jag bara läst om och nu 
låg den där i sandkanten, i snygg genomskär-
ning. Jag gick upphetsad vidare och såg massor 
av skörbränd sten som rasat ned i sandtaget. 
Platsen låg cirka 25 meter över havet enligt 
kartan. Där hade det varit hav under sten- 
och bronsålder – alltså borde lämningarna 
vara från järnåldern eller senare. Arkeolog 
Lennart Sundqvist höll med om att det var en 
kokgrop och med ovanligt stora stenar. Det var 
snöglopp och grått den dagen vi var där, men 
han tyckte att vi skulle leta vidare i sandkan-
ten. Vi såg flera rasade kokgropar och när vi 
står där och stirrar i den grå sanden frågade 
jag vad vi kunde vänta oss att hitta mera. 
”Kanske asbestkeramik”, sa han. Och, mycket 
märkligt, just då såg vi varsin bit asbestkera-
mik. Snögloppet hade gjort keramiken fuktig 
och asbestflisorna i leran glimmade i det grå 
vädret.

December

Möte med utställningsgruppen, där nu också 
museitekniker Herbert Stenlund och Peter 
Viklund, inlånad från Nordiska Scenografi-
skolan, har anslutit. De ska omsätta modeller 
och ritningar till verklighet – kartong till mdf-
board, grillpinnar till rundstav och så vidare. 
Vi tittar igenom de två- och tredimensionel-
la skisser jag har med, där vi stannar till vid 
det knepigaste – aktiviteterna vid de tre verk-
städerna/arbetsplatserna. Fynden hör ihop 

Utgrävningen i Harrsjöbacken 1992. Lennart Sundqvist rensar fram det sista av 
en stor kokgrop i kanten av sandtaget. Här påträffades bland annat sältran.
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Utgrävningen i Lappviken 1979. Grävargänget rensar fram murröset i byggnadens mitt. Husgrunden var då frilagd.  
I förgrunden syns eldpallen och till vänster det stenlagda golvet.
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med olika delar av tillverkningsprocesserna: 
från råmaterial till färdig produkt via olika 
redskap och metoder. Det är helt klart ett 
pussel som ska läggas för en presentation, 
precis som arbetet som vidtar efter en ut-
grävning, och det vill vi visa i utställningen. I 

det här fallet finns dessutom få analyser och 
lite forskning att luta sig mot i pusslandet. Vi 
kommer fram till att där bitar saknas i res-
pektive förlopp ska en tecknare göra bilder. 

Det är påtagligt att människors händer 
och hantverksskicklighet ligger bakom i stort 
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sett alla fynd, därför bestämmer vi att ut-
ställningens namn blir ”Händers verk”. Agne-
ta, Siw och Maria ska fundera vidare över 
vilket tillverkningsexempel vi ska fokusera 
på från respektive plats. Vi diskuterar också 
paralleller till västerbottnisk tillverkning 
idag: När det gäller Mensträsk kan stenverk-
staden jämföras med gruvindustri; det hand-
lar om uttag av en naturresurs som sedan be-
arbetas. Harrsjöbacken, där järn hanterades, 
jämför vi med storindustrin Olofsfors AB, 
som producerar vägstål. I Lappviken tycks 
återbruk ha varit centralt och då ligger före-
taget Kuusakoski nära till hands. De samlar 
in, sorterar och bearbetar metallhaltiga ma-
terial. ”Skrotet” blir till bland annat rör och 
armering. Skalan på dessa moderna industri-
er är förstås en helt annan än under forn- och 
medeltid. Däremot förenas epokerna av en 
strävan efter utveckling, vilket ju blir tydligt 
med glättstenen och strykjärnet – stegen som 
tagits däremellan är många. Det skulle vara 

intressant och höra hur en ”marknadsansva-
rig” forntids- eller medeltidsmänniska såg på 
det hela. I dag uttrycks det så här:

– Vi rider inte på tidigare framgångar, utan 
arbetar kontinuerligt med produkt- och tek-
nikutveckling. (Göran Nyberg, marknadschef, 
Olofsfors AB, i tidningen Näringsliv.)

Efter en redovisande del av utställningen, 
med fakta och jämförelser kring verkstads-
platserna och deras plats i historien avslutas 
den med antaganden, frågor och svar. Antik-
varierna ska fundera på hur vi bäst redovisar 
detta med hjälp av silhuetter, där forntids- och 
medeltidsmänniskan och arkeologen möts.

Den här gången åker jag hem med en tyd-
ligare bild av utställningen, både vad gäller 
form och innehåll. Medan snön knappt läg-
ger sig i Harrsjöbacken, ligger väldigt tunt i 
Lappviken, lite tjockare i Mensträsk (är vi på 
väg mot en allmän temperaturhöjning, såsom 
forntidsmänniskor upplevt före oss?) jobbar 
vi på varsitt håll vidare med Händers verk.



37

När man står i det kalla vattnet och fryser om fötterna 

trots att man har dubbla sockar i stövlarna, när man 

knappast har någon känsel kvar i händerna och fingrarna 

har stelnat, är det roligt då? Jo, jag känner ett rus av glädje 

över de stenflisor som blänker emot mig, där på åbotten 

invid strandkanten. Att stenar förmedlar sådan glädje.  

Är det för att jag vet att de är forntida – spelar åldern 

någon roll? Visst spelar ålder roll. Åldern berättar om den 

miljö där mineralet en gång bildades. Att stenflisan visar 

tecken på bearbetning säger en del om hantverkarna.  

De uppskattade mineral, som kvarts, flinta och felsitisk 

kvartsporfyr, vilka gav vassa eggar när det bearbetades.  

Är det bilden av dem som lämnade stenarna efter sig, som 

är det pussel jag vill lägga? Ja, jag vill att det framträder 

en bild av de människor som lämnade spåren efter sig.

Agneta Hansson, vid Södra Mensträsket, hösten 2006.
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Lyckselefynd under 200 år,  
1607–1800
G u n H i l d  r y d s t r ö m

Vi får en god bild av det äldsta Lycksele av offentliga källor, såsom protokoll från ting, 

sockenstämmor och prostvisitationer. Många dokument är bevarade från denna tidiga 

centralort i södra Lappland. Till dessa kan föras lämningarna efter den gamla kyrk och 

marknadsplatsen och de fynd som påträffats här. Ett hundratal grunder är bevarade 

och synliga på Gammplatsen, det som förr benämndes Öhn. Flera arkeologiska under

sökningar har gjorts inom området, den första redan år 1950. En nyligen gjord genom

gång av fynden ger ett överraskande resultat. Lycksele var inte någon isolerad kyrkplats. 

Den kunde i marknadsutbud mäta sig med städerna vid kusten och i södra Sverige.

Innan ett urval av fynden presenteras, skall 
en kort bakgrund ges till Lyckseles tillkomst 
och kyrkstadens tillväxt.

Åren 1606–07 uppfördes kyrk- och mark-
nadsplatser både i Lycksele, Arvidsjaur, Arje-
plog, Jokkmokk och det nordliga Enontekis. 
Sverige strävade efter att kontrollera handel 
och skatteuppbörd i lappmarken i konkur-
rens med dansk-norska intressen. Den efter 
reformationen viktiga missionen skulle krist-
na samerna och därmed göra dem till svens-
ka undersåtar.

Kungens utsände man mötte samerna i de 
fem lappmarkerna och förhörde sig om läge 
för kyrkplatser. I Ume lappmark förordade de 

Lycksele, som de ansåg vara centralt beläget. 
Här hade samerna sedan länge haft sitt vinter-
viste. För första gången nämns nu Lyksälie, i 
rapporten från detta tingsmöte vid Granö år 
1606. 

1600-talet – en slumrande tillvaro

Livet på kyrk- och marknadsplatsen var strikt 
reglerat. I och med kyrkoplikten skulle sa-
merna infinna sig till vinterns två stora hel-
ger. Helgerna avslutades med marknad. Ting 
och skatteuppbörd inföll alltid efter tretton-
helgen men före marknaden i den första sto-
ra sammankomsten. Resten av året låg kyrk-
platsen i det närmaste öde. De första sjuttio sa
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åren var Lycksele platsen för samernas möte 
med prästen, kungens fogde och birkarlarna 
(handelsmännen) från Umeå. Förutom kyrkan 
och kåtorna fanns här en präststuga, enkla han-
delsbodar, en tullbod och från år 1632 en sko-
la, den Skytteanska skolan med plats för åtta 
till tio samepojkar. Lycksele förde en slumran-
de tillvaro. Prästen fortsatte att bo i Umeå och 
reste två gånger om året till ”lappkyrkan”. Han 
behärskade inte samiska, utan gudstjänst och 
missionsarbetet fortskred genom tolk.

1700-talet – liv och rörelse

År 1673 öppnades lappmarkerna för nybyg-
gare, men inte förrän trettio år senare tog ko-
lonisationen fart inom Ume lappmark. Så gott 
som varje nybyggare satte upp en kyrkstuga 
för att kunna övervara de långa helgerna. Vid 
mitten av 1700-talet stod det tätt av hus och 
stallar i riktiga kvarter längs två huvudstråk, 
gator. Tidvis eldhärjades husklungorna. Elden 
och brist på mark kom att bli ett allt större 
problem. När kyrkan blev trång och var i be-
hov av reparation bestämde sockenstämman år 
1785 att bygga en ny på Heden, SÖ om kyrk-
staden. Samtidigt började församlingsborna 
flytta sina kyrkstugor till det nya området. Vid 
sekelskiftet 1800 läggs Öhn öde, blir betes-
mark och kvar är endast prästens åkertegar.

Ett arkeologiskt arkiv

Detta nödvändiga beslut att flytta kyrk- och 
marknadsplatsen har gett oss ett arkeologiskt 
material som är extraordinärt välbevarat för 
kyrkstäderna i Norrland. Åtta arkeologiska 
undersökningar har utförts mellan år 1950 

och 2001. Arkeologi i dag omfattar så  mycket 
mer än föremålen. Kunskap vinns genom att 
använda naturvetenskapliga analyser. Benres-
ter ända ned till minsta fiskfjäll har bevarats 
på Gammplatsen, vilka ännu inte är genom-
gångna. Vid en första anblick tycks dock sik-
fjäll dominera bland fiskavfallet, och i övrigt 
märks ben från får/get och ren.

Vid undersökningar av lämningar från 
1600-tal och yngre tid är det inte vanligt att 
använda C14-metoden för datering. Före-
målen i sig ger ofta en mer exakt datering. 
Från en av kåtagrunderna på Gammplatsen 
har emellertid ett kol analyserats. Härdens 
botten dateras till 1190–1350 e Kr, men vid 
kolprov skall alltid en viktig osäkerhet beak-
tas. Om brasan gjordes på torraka eller en 
flera hundra år gammal gran så får vi ett an-
nat årtal. Härden kan lika gärna vara från 14- 
eller 1500-talet. Trots osäkerheten så bekräf-
tar analysen uppgiften från 1606 års ting att 
vintervistet i Lycksele var tidigt etablerat.

Skärvor från historien

Merparten av föremålen utgörs av skärvor, av 
saker som ansetts förbrukat och av ting som 
tappats både inom- och utomhus på mark-
nadsplatsen. En första bekantskap med de 
många föremålen ger en bild av ett stort och 
varierat utbud som församlingsborna köpte 
och omgav sig med. Fynden visar ett flerfal-
digt bredare sortiment jämfört med uppgif-
ter om varuslagen i samtida reseskildringar. 

Först skall nämnas att det i alla  undersökta 
husgrunder låg bitar av fönsterglas och tegel. 
Övervägande delen av de små stugorna har 
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varit välrustade, med liten källare, tegelspis 
och med enkla ornament på fönster- och dörr-
beslag. Fönstren har sannolikt haft enkla trä-
spröjsar, något bly är inte funnet. Däremot 
har kyrkan smyckats med blyinfattade fönster, 
vilket kan utläsas från kyrkans räkenskaper. 
Fynden av branskadad blyspröjs avslöjar präst-
gårdens en gång vackra utformning.

Husgrundernas storlek och läge tillsam-
mans med fynden har gett oss respektive 
område för lappstaden, borgarstaden respek-
tive finnstaden. Alla norrländska kyrkstäder 
hade en mer eller mindre reglerad byggord-
ning med indelning för samer, handelsmän 

och nybyggare. Så utskiljs Lyckseles kåtor  ös -
ter om kyrkan och borgarbodar mellan kyr-
kan och prästgården i väst. De tydligaste 
grunderna norrut mot udden har utgjort det 
tätbebyggda nybyggarområdet.

De flesta fynd utgörs av så kallad rödgods-
keramik från skålar, fat och grytor. De har 
samma kraftiga färger och yttäckande dekor 
som samtida gods från Umeå och andra stä-
der. Under 16- och 1700-talen fanns en stor 
inhemsk tillverkning av lergods i Syd- och 
Mellansverige. Merparten av de enkla, rusti-
ka kärlen som fann vägen in i lappmarken är 
sannolikt inhemskt tillverkade. De populära 
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Små ting som tappats genom gransrisbädden långt innan kåtan brann. Bit av en förgylld malja (t v) till en halskrage, två frisiska 
knappar, ett bokspänne och ett nyckelhålsbeslag i pärlemor ger en glimt av vad man kunde förse sig med på marknaden.
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husgeråden fick snabbt avsättning och bitar 
har framkommit vid alla undersökningar, även 
från timmerkåtan.

Inte bara vardagsvaror speglas i fynden 
utan även flärd och lyx. Inom samtliga un-
dersökta områden har bitar av fajans, troli-
gen Marieberg/Rörstrands-”porslin” hittats. 
Bitarna är för små för att kunna avslöja en 
kärlform, men spridningen i grunderna tyder 
på att var och en, stadd vid kassa, kunde få 
en åtråvärd artikel.

Det som mest förvånar i materialet från 
en lappländsk kyrk- och marknadsplats är de 

utsökt dekorerade och mycket tunna skär-
vorna av kinesiskt porslin. Formen och deko-
ren talar för att de små skålarna tillverkats 
under kejsar Chien Lungs regeringstid 1736–
96. De få bitarna är alla funna i grunden för 
prästgården och bär spår efter den förödande 
branden år 1758. Vid denna tid var Pehr 
Fjellström kyrkoherde. Han var berest och 
hade vistats ett flertal gånger i Stockholm. 
Skålarna kan ha hemförts av honom. Bitar 
funna i Arvidsjaur och Arjeplog avslöjar att 
det fina porslinet funnit vägen till ytterligare 
kyrkplatser i 1700-talets Lappland.

Det åtråvärda kinesiska porslinet fann vägen till 1700talets Lycksele. I bildens mitt ses fajans från Marieberg, 
och i bakgrunden färggranna skärvor i så kallat rödgods, den mer vardagsbetonade varan.
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Sockenapotek och krog

Genom fyndens sammansättning i de olika 
grunderna har husens funktioner kunnat 
fastställas. Den ovannämnda prästgårdens 
grund är en av de större med tre rum i bot-
tenplanet. Den ligger inom det äldsta, oreg-
lerade området som uppfördes innan nybyg-
garna flyttat in i lappmarken. Fynden här är, 
så att säga, i en klass för sig. Rester av ett 
sockenapotek syns i de flaskor och kärlrester 
som påträffades i prästbostaden. Ett socken- 
eller reseapotek bestod av en låda med många 
fack, där flaskor och burkar stod stadigt. 
Samtida källor beskriver Pehr Fjellström som 
en man, mycket mån om sina församlingsbor. 
Genom att branden sätter gräns 1758 för 
prästgårdens nyttjande vet vi att Lycksele 
hade sitt apotek redan före detta år. Hur van-
ligt kan det ha varit med sockenapotek vid 
denna tid? År 1760 anmodade Kungl. Majt 
alla församlingar i landet att … ”Dr Darelii 
sockenaphtek till inköp … för varje kyrka”.

Bland de kraftigt brandskadade fyndres-
terna finns några fragment av handskrivna 
blad, tyvärr alltför små för att ord skall kun-
na tolkas. Kyrkoherde Fjellström översatte 
kyrkliga skrifter till samiska. Han företog en 
språkresa år 1737 i syfte att uppteckna samis-
ka dialekter. Med sina resultat som bakgrund 
agiterade han för att sydsamiska skulle utgöra 
grunden för det officiella skriftspråket. Ge-
nom fyndens bidrag till skrivna källor har vi 
nu funnit kyrkplatsens prästgård.

En grund inom 1700-talets nybyggarom-
råde, den så kallade finnstaden, har även den 

fått sin funktion klarlagd. Den lilla stugan, 4 
x 4 meter, med en hörnspis, har varit en av de 
krogar som omtalas. Begreppet krog skall ses 
lite enklare. Skärvor av spetsglas, så kallade 
nubbeglas, och av åtminstone fyra olika flas-
kor påträffades. De flesta dricks- och butelj-
glasen låg i ett av hörnen tillsammans med 
en nätt skåpnyckel. Något av den eftertrakta-
de varan syns ha varit ställt i ett väggskåp. 
Den enda biten kristall i hela Gammplatsens 
fyndmaterial är funnen här i grunden.  Inte 
någon annan grund har innehållit så många 
mynt som denna, de flesta från 1700-talet. 
Slantarna måste ha fallit genom golvtiljorna. 
Även ute i den intilliggande gatan har flera 
mynt tappats.

Från torftighet till mångfald  
– bilden förändras

Tingsprotokollen redogör för bränder, men 
källorna är knapphändiga i fråga om beskriv-
ning och lägesuppgifter. Bekymren var stora 
efter en brand, och då diskuterades alltid en 
omflyttning eller nedtagning av stugor nära 
kyrkan. Men markutrymmet medgav inte nå-
gon direkt förbättring. De arkeologiska under-
sökningarna visar att elden härjat över hela 
området, förutom kyrkogården och kyrkan.

Så visar den undersökta grunden efter en 
timmerkåta att den brunnit två gånger. Kåta-
grunden ligger mitt i det som var ”lappsta-
den”, på den släta låga förhöjningen öster om 
kyrkan. Kåtan var fyrsidig och delar av det 
nedersta stockvarvet var kolat till hälften. 
Här inne i kåtans dunkel förlorades mängder 
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Två kraftigt brända burkar, i holländsk fajans, från prästgårdens socken och reseapotek. Tobak hörde till tidens apoteksvaror.  
Den fyrkantiga tobaksburken har sin exakta motsvarighet i ett kärl från Lund. Inskriften i blått har lytt TABAC BY WOSE A:S HAGE.  
Även de små glasflaskorna har ingått i apoteksutrustningen. Glasröret kan ha fungerat som en pipett.
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med små ting ned genom granrisbädden. Inte 
någon grund har innehållit så många knap-
par och nålar som denna. En fingerborg, en 
sax och många klippta små bronsbleck för-
stärker bilden av sömnadsbestyren vid eld-
skenet. Två små knappar överensstämmer 
med andra tillverkade i Flandern under sent 
1500-tal och vidare in i 1600-talet. Den ena 
av dem har ett flätmönster och den andra en 
stiliserad ros. Knapparna kan ha sålts på 
marknaden genom Umeborgarna men det 
utesluter inte att de kan ha kommit från den 
norska sidan. Källorna från både 1600- och 
1700-talen ger belägg för att samerna for till 
sommarmarknader, Vefsn och Raen var de 
två som låg närmast Ume lappmark. Det 
nämns att samerna köpte varor som sedan 
såldes vid norskmarknaden. Från Gammplat-
sen finns två danska silvermynt bevarade; en 
2 shilling 1698 och en 24 shilling 1739.

I kåtagrunden hittades ett mycket tunt 
bokspänne invid väggen till höger om dör-
ren. Detta spänne har suttit i en skinnrem 
som slutit till bokens pärmar. Ännu ett litet 
fragment från kåtan kan avslöja att kvalitets-
varor användes i de tillfälliga bostäderna 
inom kyrkplatsen. Ett beslag av pärlemor till 
ett nyckelhål är inte mer än en centimeter 
stort. Ett sådant beslag kräver ett välgjort 
skrin. Det kan ha förvarats på en vägghylla 
eller i en kista av fyndläget att döma.

Majoriteten av fynden från Gammplatsen 
omfattar vardagsvaror såsom verktyg, hus-
geråd, brynen och byggnadsbeslag – allt kas-
serat under de knappt två sekler kyrkstaden 
fungerade. Det är skräp som lämpades ut i 

gatan, bakom husen och i latringroparna. Att 
det inte var en nogsam renhållning syns på 
alla de benrester och fiskfjäll som bevarats 
både inom- och utomhus. De två långa kyrk-
helgernas snö och kyla torde ha dolt mycket. 
Det ”eländiga supandet” som prästerna för-
sökte stävja, bidrog till att en och annan kniv 
och marknadspenning gick förlorad. En vig-
selring med initialerna ”S.H.” slank igenom 
krogens golvtiljor och återfanns först vid un-
dersökningen av grunden år 2001.

Bilden av nybyggarnas torftiga vardag och 
samernas spartanska levnadssätt, såsom det 
tidvis skildras i källorna, får betydligt mer 
färg och livfullhet genom alla de fynd som 
framkommit inom Lyckseles gamla kyrk- 
och marknadsplats. Mångfalden av varor stod 
till buds för den som hade råd. Vi kan bara 
ana vilka och hur många föremål som inne-
vånarna i Ume lappmark tog med sig hem, i 
foror och ackjor. Det står helt klart att för-
samlingsborna inte stod Umeå eller andra 
städer efter i nymodigheter och kvalitet un-
der 1600- och 1700-talen.
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Miljöarkeologiska me
toder kom pletterar och 
berikar den kunskap som 
man får fram genom tra
ditionella utgrävningar. 
Kungsgropen, Skellefteå.
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Miljöarkeologi
k a r i n  v i k l u n d

När började man egentligen odla i Västerbotten? Vad åt bronsåldersmänniskorna?  

Hur kan kemi hjälpa oss hitta en gammal åker? Och hur var det egentligen med  

sophanteringen under forntiden?

Frågorna är många, och nya frågor ställs i 
takt med nya idéer och ny kunskap. Utgångs-
punkten för miljöarkeologin är arkeologiska 
problemställningar medan metoderna ofta 
har sin grund i naturvetenskapen, exempel-
vis biologi, kemi och fysik. Naturvetenska-
pen har spelat stor roll i arkeologin alltsedan 
ämnet växte fram på 1800-talet, och så små-
ningom har miljöarkeologin utvecklats, med 
egna tvärvetenskapliga metoder och tillväga-
gångssätt. Beteckningen är ganska ny och 
kommer från engelskans Environmental Ar-
chaeology, använt i England sedan 1980- talet. 
I Sverige introducerades ämnet allra först vid 
Umeå universitet när Miljöarkeologiska labo-
ratoriet (MAL) bildades 1994. Idag finns in-
riktningen vid ytterligare ett par institutio-
ner och museer i Skandinavien. I blickpunk-
ten står den forntida människan och hennes 
förhållande till miljön. Detta involverar en 
rad ständigt ökande forskningsinriktningar 
och metoder.

Pollenanalys

En beprövad metod inom arkeologi är pol-
lenanalys. Den bygger på att pollenkorn un-
der pollensäsongerna landar i sjöar och my-
rar där de lagras och kan bli bevarade under 
lång tid. Med hjälp av prover som tas med 
speciella torvborrar kan man undersöka från 
vilka växter och växtgrupper pollenkornen i 
de olika lagren härstammar. Lagren kan date-
ras, och förändringar i pollenfrekvenserna 
mellan olika lager kan därför ge en bild av 
vegetationshistorien i ett område, inte sällan 
under en så lång tidsföljd som flera tusen år. 
Människors aktiviteter såsom skogsröjning, 
odling, bete och svedjebruk avspeglas också i 
dessa biologiska arkiv, till exempel med öka-
de förekomster av kulturgynnade växter och 
odlingsväxter, minskning av mängden träd-
pollen och ökning av betesgynnade växter. 
Störst betydelse i arkeologin har pollenana-
lysen haft för frågor om kolonisation, bebyg-
gelse och jordbrukets spridning. I Västerbot-
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ten har man utifrån pollenanalyser kunnat 
påvisa kontinuerlig odling från omkring 400–
500 e Kr i Umeåområdet och en  intensifierad 
uppodling under vikingatid på många håll i 
kustområdet.

arkeobotanisk analys

Sädeskorn, nötskal, frön från bär och ogräs är 
exempel på botaniska lämningar som tidiga-
re människor lämnat efter sig och som kan 
komma fram vid arkeologiska utgrävningar. 
För att sådant växtmaterial ska kunna beva-
ras krävs speciella omständigheter, exempel-
vis en syrefattig miljö, uttorkning, frystork-

ning eller förkolning. I svensk arkeologi är 
förkolnat växtmaterial vanligast, och idag för-
söker man hitta och ta till vara sådana fynd 
vid de flesta utgrävningar. Några exempel 
från Västerbotten är de arkeologiska under-
sökningarna som gjorts vid Umedalen i Umeå 
under senare år. År 2001 togs prover för ar-
keobotanisk analys i ett par gropar med kol 
och skärvsten som upptäckts vid ett husbyg-
ge. En av groparna, daterad till bronsålder, 
innehöll flera brända frön från olika sorters 
ätliga bär: åkerbär, mjölon, stenbär, häggbär, 
hallon och hönsbär. Det är ett ovanligt arkeo-
botaniskt fynd som visar att västerbottning-
arna var ivriga bärplockare redan under brons-
åldern.

Vid en annan undersökning i området 
2004 hittades brända granbarr samt frön och 
bär från kråkbär i ett prov taget invid en 
härd, daterad till 1440–1660. Granris har 
 varit vanligt golvtäckningsmaterial i samiska 
kåtor vintertid, och kråkbär tillsammans med 
renmjölk var en vanlig vinterrätt. Fyndet stär-
ker bilden av att de undersökta lämningarna 
härrör från samers vinterbesök här,  invid kyr-
kan och marknadsplatsen på Backen, något 
som omnämns i historiska källor.

Oftast tar man jordprover (ca 2 l) för att 
även kunna få med växtdelar som inte är 
synliga för blotta ögat. Man väljer platser där 
man vet att chanserna är störst att hitta ma-
terial: gropar, eldstäder, stolphål, brunnar, 
kulturlager, latriner och brandgravar. På labo-
ratoriet sållas proverna i vatten, och det bo-
taniska materialet undersöks under lupp och 
artbestäms.
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Millimeterstora frön av sminkrot funna vid grävningar i Kungsgropen, Skellefteå, 
2005. Sminkrot, Lithospermum arvense, i folkmun kallat horletta eller horegräs,  
är ett numera hotat åkerogräs vars rötter ger en röd färg. Carl von Linné skriver  
i Flora Lapponica: ”Under min resa iakttog jag huruledes i Norrland, i synnerhet i 
Hälsingland, behagsjuka flickor använde de färska, i vatten avsköljda rötterna till 
denna växt istället för smink”. (ur Linné i Lappland, en antologi av Bertil Gullander, 
1977, Uddevalla.)
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När eldsvådor härjat en hel bebyggelse 
finns chansen att hitta de brända spåren efter 
matvaror, hö och spannmålslager i husrester-
na. Det ger ökad kunskap inte bara om äldre 
tiders kosthåll, hur man använde sig av växt-
riket, vad som odlades, vilka marker som nytt-
ades för foder, utan även vad byggnaderna 
använts till. Undersökningarna av järnålders-
husen i Gene utanför Örnsköldsvik på 1970- 
och 80-talen visade att olika avdelningar i 
långhusen gav lämningar från olika sorters 
växter. Sammantaget med det arkeologiska 
materialet kunde man utläsa platsen för kök, 
stall, förråd och tröskloge. Resultaten var 
banbrytande och kom att få stor betydelse 
för efterföljande undersökningar i hela lan-
det.

Fosfatanalys

Precis som idag, fast på något annorlunda 
sätt, har människorna i äldre tider smutsat 
ner och påverkat närmiljön omkring sig. När 
man söker efter arkeologiska lämningar eller 
undersöker dem närmare kan man utnyttja 
detta och till exempel leta upp och mäta oli-
ka förändringar i markens fysikaliska och ke-
miska sammansättning som kan visa på män-
niskors närvaro.

Fosfatanalysen har använts längst i arkeo-
login. Den bygger på fosfor som finns i alla 
levande organismer, det vill säga i växter, djur 
och människor. När organismerna dör, ham-
nar i marken och bryts ner, kommer fosfatjo-
ner att frigöras och bindas vid olika markpar-
tiklar. Där kan de bevaras under mycket lång 
tid – för att så småningom återupptäckas i 

miljöarkeologernas jordprov. Ett par centili-
ter jord räcker, och för att lösa ut fosfaten an-
vänds ofta citronsyra. Förhöjningar av mar-
kens citronsyralösliga fosfat visar på att 
människor vistats eller bott på en plats. Bak-
om de förhöjda värdena finns främst ben, 
köksavfall och slaktavfall.

Miljöarkeologiska laboratoriet har även 
utvecklat metoder att mäta den organiskt 
bundna fosfaten, där förhöjda halter kan vara 
ett tecken på att jorden tillförts stallgödsel. 
Markkemin kan alltså användas också när det 
gäller odling och hur naturlandskap blivit till 
kulturlandskap – och till naturlandskap igen 
ibland. I Agnäs, Bjurholm, undersöktes 2006 
ett skogbevuxet område genom systematisk 
jordprovtagning för markkemisk analys. På 
platsen, kallad Gammelgården, hade man ti-
digare noterat bebyggelselämningar, och vid 
en utgrävning 2005 framkom ett sädeskorns-
fynd som blev daterat till 1400-tal. Med hjälp 
av markprospekteringen kunde man också 
ringa in ett större område med förhöjda 
markkemiska värden, som indikerade att 
man haft åker där tidigare. Ofta används  flera 
olika parametrar, förutom fosfatanalys även 
organisk halt och MS-magnetisk susceptibili-
tet. Det sistnämnda mäter jordens benägen-
het att magnetiseras, något som ökar med 
järnhalt, bränning och kulturpåverkan. Att 
använda en hel uppsättning metoder vid lös-
ningen av ett problem, en så kallad multi-
proxy strategi, är vanligt inom miljöarkeolo-
gin idag. Tolkningarna får ett bättre underlag 
när olika analysdata kan komplettera och vä-
gas mot varandra.
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Geofysiska prospekteringsmetoder

Att synliggöra det som inte syns kan alltsom-
oftast vara miljöarkeologins roll, och till äm-
net kan också räknas olika geofysiska pro-
spekteringsmetoder. Markradar innebär att 
en apparat sänder elektromagnetiska impul-
ser ned i marken och registrerar dessa när de 
studsar tillbaka. Detta kan avslöja störningar 
i de naturliga marklagren, något som kan 
vara tecken på att där finns byggnadsverk 
 eller andra konstruktioner under jordytan. 
Markradar användes vid förberedelserna för 
undersökningarna av ett möjligt medeltida 
hamnläge vid Kungsgropen i Skellefteå. En 
rektangulär struktur som plottades ut på 
markradarns diagram väckte intresse, och vi-
sade sig också under utgrävningarna 2005 
vara resterna av en timrad byggnad.

Fler naturvetenskapliga metoder

Andra metoder som kan räknas in i miljö-
arkeologin är analys av insektslämningar från 
arkeologisk kontext. Många insektsarter  lever 
i speciella miljöer, exempelvis i spannmåls-
förråd, gödselhögar, fårull och på människor. 
Därför kan också spåren efter dem ge infor-
mation om människors förhållanden och 
närmiljöer i äldre tid. Diatomeér, vattenle-
vande kiselalger, är ett annat exempel på or-
ganismer som genom sina specifika miljökrav 
kan vara miljöarkeologerna behjälpliga vid re-
kons truktioner av tidigare miljöer. Vedarts-
analys och dendrokronologisk analys används 
för att artbestämma träslag respektive ålders-
bestämma trä med hjälp av årsringar. Trädens 
tillväxt kan vara något olika år från år, vilket 

avspeglas i årsringens bredd. Med hjälp av re-
ferensmaterial bestående av trä prover med 
årsringar av känd ålder kan därför enstaka 
träfynd dateras, exempelvis byggnader, histo-
riska föremål samt arkeologiska och skogshis-
toriska fynd. Ett dendrokronologiskt labora-
torium med denna inriktning finns vid 
Skogsmuseet i Lycksele.

Även osteologiska undersökningar, det vill 
säga analyser av benmaterial från djur och 
människor, kan räknas in i miljöarkeologin. 
Utvecklingen av DNA- och isotopanalyser av 
osteologiskt material innebär att vi idag, förut-
om sjukdomshistoria, demografiska förhållan-
den och livsmiljöer, också kan få in forma tion 
om människornas och djurens släktskap och 
födointag i ett mycket långt  tids perspektiv.

Jordbruk, odling, markanvändning och 
landskapsutveckling är centrala delar i miljö-
arkeologisk forskning. Även globala företeel-
ser som klimat- och miljöförändringar är vik-
tiga eftersom de utgör den bakgrund mot 
vilken mänsklighetens historia utspelat sig. 
Miljöarkeologiska insatser kan således göras 
på både makro- och mikronivå. Undersök-
ningarna av maginnehållet hos de danska 
mossliken och ismannen Ötzi för att se vad 
de ätit, är exempel på den lilla skalan. Ett an-
nat sådant exempel, denna gång från Väster-
bottens län, är en glaskula från Åsele. Den 
 visar på hur växter använts i symbolisk bety-
delse. Kulan, av en golfbolls storlek, hittades 
gömd under tröskeln i en äldre timrad för-
rådsbyggnad. Den arkeobotaniska analysen 
avslöjade att den innehöll rester av spannmål 
och ogräsfrön. Fyndet tolkades som ett bygg-
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nadsoffer, en typ av skyddsmagi känd från 
forntid till historisk tid.

Mångfacetterade metoder och stora data-
mängder innebär att miljöarkeologin ibland 
arbetar med statistiska analyser och även 
med geografiska informationssystem, GIS. 
En viktig del i verksamheten är att kunna re-
konstruera de olika tidsskikten i ett landskap 
för att kunna förstå dynamiken i ett långt 
tidsperspektiv.

Att utnyttja nya material och utveckla 
nya miljöarkeologiska metoder och kombi-
nationer av metoder är viktigt. Miljöarkeolo-
gin vid Umeå universitet har under senare år 
arbetat för att utveckla metodiken också för 
att studera till exempel det samiska kultur-
landskapet, med en nyligen framlagd dok-
torsavhandling som främsta exempel.

Glaskula med frön från Åsele, troligen ursprungligen ett byggnadsoffer för att skydda huset.
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Väster om Hössjö hittades denna yxa av grönsten. 
Boplatsen är en av de äldsta kända i hela länet med 
en datering mellan 6 300 och 6 100 f Kr.
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Skog & Historia under tio år
b e r i t  a n d e r s s o n

Projektet Skog & Historia har pågått i Västerbottens län sedan 1997. Det syftar till att ge 

arbetslösa en meningsfull sysselsättning och samtidigt bevara och tillgängliggöra vårt 

kulturarv. De arbetslösa dokumenterar fornlämningar och kulturminnen i sin hembygd 

genom att intervjua äldre människor och registrera lämningarna i fält. Under åren har 

hela 17 000 lämningar registrerats. Denna enorma mängd har bidragit till att vi fått nya 

kunskaper om vår förhistoria. 

Skog & Historia drivs som ett samarbetspro-
jekt mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen/kul-
turmiljö, Västerbottens museum, Skellefteå 
museum, Skogsmuseet i Lycksele, Västerbot-
tens läns hembygdsförbund och berörda 
hembygdsföreningar samt Länsarbetsnämn-
den och respektive arbetsförmedling.

Arkeologer vid Västerbottens museum 
kontrollerar huvudparten av lämningarna. 
Det kan röra sig om dammar, kvarnar, märken 
i träd, röjningssten, diken och andra spår som 
vittnar om äldre tider. I skogsmark är kolbott-
nar, tjärdalar och grunder efter kojor fortfa-
rande vanliga, men de försvinner en efter en 
och så även kunskapen om dessa platser. Vis-
sa lämningar är flera tusen år gamla och klas-
sas som fasta fornlämningar och är därmed 
lagskyddade enligt kulturminneslagen. Hän-
syn och skydd av övriga kulturlämningar i 
skogsmark regleras i skogsvårdslagen.

Nedan följer några exempel på fornläm-
ningar som upptäckts inom projektet Skog & 
Historia och som gett oss ny kunskap om lä-
nets förhistoria.

Stenåldersboplatser mellan  
Gräsmyr och Hössjö

Mellan Hössjöberget och Stor-Fusberget, nära 
gränsen mellan Umeå och Nordmalings kom-
mun, består marken i huvudsak av sand. I 
området har ett flertal skogsavverkningar med 
efterföljande markberedning skett. Vid in-
venteringen har dessa områden genomsökts 
och resulterat i hela tolv stenåldersboplatser 
och två platser med enstaka lösfynd. Sju av 
boplatserna ligger mellan 100 och 115 meter 
över havet, på Hössjöbergets västra sluttning. 
Om boplatserna anlades i närheten av dåti-
dens hav låg de på östra sidan av en mindre 
vik med Hössjöberget som skydd mot östliga 
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vindar. 150 meter över havet har fem boplat-
ser registrerats. Ett ovanligt fynd gjordes på 
en av dessa boplatser, en yxa i grönsten av Li-
hult-typ. Denna mesolitiska yxtyp är ovanlig 
i Västerbottens kustland. Förutom yxan fanns 
avslag av kvarts, kvartsit, grönsten och hälle-
flinta på boplatsen. Yxan, variationen i av-
slagsmaterialet och höjden över havet pekar 
på en datering till äldre stenålder. Utifrån de 
landhöjningsstudier som baseras på lervarvs-

kronologi bör platsen ha nyttjats mellan 
6300 och 6100 f Kr och därmed vara en av 
de äldsta kända i Västerbottens kustland.

Boplatsvallar längs Vojmån

Under 2002 påträffades fyra boplatsvallar, 
det vill säga hyddgrunder från stenåldern, 
längs Vojmån vid Forsnäs camping i Vilhel-
mina kommun. Boplatsvallarna ligger på 
markberedda hyggen med skärvsten och av-

Boplatser från äldre 
stenålder. Yxan (se 
föregående uppslag) 
påträffades vid den 
nordligaste röd 
markeringen.
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slag synliga i markytan. En av boplatsvallarna 
ligger nära ett fångstgropssystem som iord-
ningställts för allmänheten. Längs Vojmåns 
sträckning finns tidigare ett flertal boplatsval-
lar av typen skärvstensvall kända. Vid Vojm-
sjöns utlopp vid Gråtanån finns fem registre-
rade skärvstensvallar varav tre av dessa har 
undersökts arkeologiskt och visat sig vara 
mellan 4 000 och 5 000 år gamla. Nedströms 
Vojmån, vid Volgsele, finns ytterligare skärv-

stensvallar samt tre stycken vid Dalasjö. De 
boplatsvallar som nu registrerats förstärker 
bilden av Vojmån som en boplatslokaliseran-
de faktor i området mellan Vojmsjön och 
Mal gomaj. Åsa Lundberg har i sin avhand-
ling föreslagit att platser med flera boplats-
vallar fungerat som vinterboplatser för en 
grupp människor under främst stenålder (se 
även hennes artikel på sidan 8). Inventering-
arna i projektet har ökat den kända förekom-

Registrerade boplats
vallar (hyddgrunder) 
längs Vojmån.
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sten av boplatsvallar i detta område med ca 
30%. Detta förstärker ytterligare bilden av 
området kring Vojmån som ett viktigt vinter-
boplatsområde under forntiden.

Hällmålningar vid Finnforsfallet i Skellefteäl-
ven och vid Lögdakullforsen i Lögdeälven

De två senaste åren har tre platser med häll-
målningar registrerats. År 2005 hittades en 
hällmålning vid Lögdakullforsen norr om 
Fredrika av en tidigare inventerare i Skog & 
Historia och en kommunansvarig på Skogs-
styrelsen. Målningen föreställer en älg och är 

belägen på ett stort block som liknar ett män-
niskohuvud. Våren 2006 hittades två platser 
på ömse sidor av Skellefteälven vid Finnfors-
fallet. Den västra föreställer en älg och den 
östra innehåller ett 15-tal fiskar, en älg och ett 
flertal färgfält. Hällmålningar med fiskar är ti-
digare okända i Norrland och den närmaste 
kända motsvarigheten finns i Finland.

Hällristningar i Laxforsen i Öreälven

År 1998 upptäcktes Västerbottens läns andra 
hällristning inom projektet Skog och Historia. 
Till skillnad från den tidigare kända hällrist-
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Laxforsen i Torrböle, 
Nordmaling. I för
grunden ses de  
ifyllda ristningarna.
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ningen vid Norrfors i Umeälven, så ligger 
denna ristning vid en oreglerad skogsälv i 
Laxforsen i Öreälven, Nordmalings kom-
mun. Hällristningarna behandlas i en upp-
sats i arkeologi av Kristina Josephson Hesse 
där hon gör en beskrivning av ristningarna 
och ett dateringsförsök utifrån jämförelser 
med liknande ristningar i övriga Norden. 
Slutsatsen är att de som äldst kan vara från 
tiden 1800 f Kr. Jämförelser antyder dock att 
ristningarna är från perioden 1000 f Kr – 
Kristi födelse och har tydliga influenser från 
ristningar i Sydskandinavien.

I dag överspolas ristningarna vid högvatten 
och när ristningarna upptäcktes låg de fak-
tiskt under vatten. I samband med flottning-
en har en jordbank byggts för att leda vattnet 
öster om berghällen med ristningarna, tidi-
gare har vattnet även runnit på västra sidan 
av berghällen. Detta gör att klippan ibland 
var en liten ö och att miljön då ristningarna 
skapades var en kal häll i en renspolad älvfåra 
som var vattenförande vid högvatten. Miljön 
har därmed väsentligt förändrats och den för-
historiska miljön liknade de i Norrfors och 
Nämforsen mycket mera än vad den gör idag.

Järnålderssmedja i torrböle

Hus från järnåldern är minst sagt sällsynta i 
vårt län. Ett sådant registrerades dock år 2001 
i byn Torrböle i Nordmalings kommun. Läm-
ningen syns som en 7 x 4 m stor rektangulär 
försänkning med enstaka skärvstenar i mitten. 
Den undersöktes 2002 och då påträffades 
slagg från järnsmide och mycket små kvarts-
avslag samt skörbrända stenar. För att tidsbe-

stämma järnhanteringen var det viktigt med 
en datering. Vid fortsatta undersökningar 
2003 hittades slagg och järnfragment samt en 
asbestmagrad keramikskärva med ornamentik 
i form av två parallella pricklinjer. Asbestgods 
dateras ofta till perioden mellan 300 f Kr och 
Kristi födelse. Vid undersökningen 2003 på-
träffades kol under keramikskärvan, som har 
14C-daterats till 160–40 f Kr, vilket stämmer 
med övriga dateringar.

Det finns teorier om att asbestgods har an-
vänts som ugn vid järnframställning av ex-
empelvis myrmalm. Den stora mängden as-
best gör att kärlen inte smälter vid den höga 
temperaturen. Det har hittats skärvor av as-
bestgods med fastsmält slagg i Arvidsjaur 
och Vilhelmina. Keramiken vid Torrböle 
innehåller för lite asbest för att kunna funge-
ra som en ugn för järnframställning. Den kan 
däremot ha fungerat som ässja vid smide 
som inte kräver lika hög temperatur.

Efter undersökningarna tolkades lämning-
en som en smedja. Vid ett besök av Gert Mag-
nusson, Riksantikvarieämbetet, framkom att 
smidet utfördes inne i boningshuset under 
denna period. Därmed kan detta vara det 
första kända järnåldershuset i Västerbottens 
kustland. Förhoppningsvis kommer vi att 
hitta liknande lämningar och därmed få en 
ökad kunskap om järnålderns bebyggelse i 
Övre Norrlands kustland.

G
er

H
a

r
d

 m
il

st
r

ea
u



58

Bevara oss väl!
k a t r i n e  n y G r e n

De spår som tidigare generationer lämnat efter sig är en kulturskatt, ett arkiv,  

en hälsning från våra föregångare. Det är allas ansvar att vi tar hand om det  

på bästa sätt så att vi inte blir de sista som har förmånen att läsa och förstå  

historierna om då. Att de historierna är värda att berättas visar väl inte minst  

de andra artiklarna i denna tidskrift.

Forn- och kulturlämningar är en viktig del av 
vårt kulturarv, de är viktiga kapitel i den his-
toriebok som berättar om tidigare generatio-
ners verksamheter och levnadsvillkor och hur 
det kommer sig att vårt kulturlandskap ser ut 
som det gör idag. I skogens kulturlandskap 
har människor i alla tider lämnat spår, ända 
från äldsta stenåldern för 9000 år sedan och 
fram till idag. Där finns de tidigaste boplat-
serna med skörbränd sten och redskapsrester, 
groparna som under tusentals år använts för 
fångst av älg och vildren eller de stora gravrö-
sena och de låga stensättningarna för den sis-
ta vilan. Där finns också spår från senare ti-
ders nyttjande av skogen i form av tjärdalar, 
kolbottnar, husgrunder, stenmurar med mera.

Långvarig lagstiftning

Många av dessa spår i skogen efter männi-
skans verksamhet är fasta fornlämningar och 
de är därmed skyddade av Kulturminnes-

lagen. Det innebär till exempel att det krävs 
Länsstyrelsens tillstånd för att bygga skogs-
bilvägar och markbereda inom områden med 
fornlämningar. Även de kulturlämningar som 
saknar Kulturminneslagens skydd fredas ge-
nom hänsynsregler inom Skogsvårdslagen.

Ursprunget till dagens Kulturminneslag-
stiftning utfärdades redan 1666. Då kom 
Kongl. Mayst:s Placat och Påbudh om Gamble 
Monumenter och Antiquiteter i Rijket som var 
den första lag som reglerade skyddet av syn-
liga fornlämningar. Alltsedan dess har forn-
lämningarna varit skyddade och med tiden 
har skyddet utökats och förstärkts till att 
omfatta alla fornlämningar, både kända och 
okända, synliga och osynliga. Kulturminnes-
lagen anger också tydligt att ansvaret för att 
skydda och vårda vårt kulturarv är ett ansvar 
som delas av oss alla. Att en lagstiftning med 
mer än 400 år på nacken fortfarande gäller 
(med vissa förändringar) är ett vittnesbörd 
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Ett vindfälle i en fröträdställning har här skadat en stenåldersboplats. Kunde 
det ha undvikits? Ja, med kunskap om var fornlämningarna finns och bra 
planering före avverkningen.

om att vi under alla tider har värdesatt att 
kunna utläsa olika historier från förr, förmed-
lade genom lämnade spår i vår omgivning. 
Det kanske också vittnar om att vi känner 
respekt inför tidigare generationers slit, upp-
finningsrikedom och kunskap.

Skogsbruk och kulturspår

De allra flesta lämningar från förr ligger i 
skogsmark. Alla spår är inte lätta att upp-
täcka, ofta ligger de dolda strax under mos-

san eller visar sig bara som en svag försänk-
ning eller förhöjning i markytan. Det innebär 
att dagens intensiva skogsbruk med tunga 
maskiner och rationella metoder ofta föror-
sakar att fornlämningar kommer till skada, 
ibland trots att de är kända.

Vid studier som Riksantikvarieämbetet 
låtit göra inom olika län i landet (däribland 
Västerbotten) har det visat sig att ca 40 pro-
cent av lämningarna inom studerade avverk-
ningsområden har påverkats vid avverkning 
och markberedning. Vanliga skador är att 
fornlämningar som ligger strax under ytan, 
och som bara har ett tunt skyddande moss-
täcke, körts sönder av skogsmaskiner eller 
mark beredningsaggregat. En annan vanlig på-
verkan är att fornlämningarna lämnas över-
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täckta med ris efter avverkningen. Det kan ju 
tyckas vara en begränsad påverkan, men det 
innebär att de är mycket svåra att upptäcka 
vid efterkommande markberedning och ris-
ken att de då skadas ökar betydligt. Dessut-
om påverkas det pedagogiska värdet och 
upplevelsevärdet i hög grad negativt.

Att känna till var fornlämningarna och kul-
turlämningarna finns är grundläggande för att 
kunna undvika att de förstörs vid olika  typer 
av markutnyttjande. Genom fornminnesin-
venteringar, särskilda skogliga inventeringar 
och tips från allmänheten samlas kun skapen 
om lämningarna på kartor och i regi ster hos 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och länets mu-
seer. Sedan 2006 är detta fornminnesregister 
digitalt och mycket lättare tillgängligt än tidi-
gare för skogsbolag, exploatörer och allmän-
het. (Vill du själv söka i fornminnesregistret – 
gå in på <www.raa.se> och klicka sedan på 
”FMIS Fornsök”. Eller läs mer hur du via en 
digital karta kan hitta fornlämningar och kul-
turminnen i dina hemtrakter på sidan 67.)

Allas skyldighet att ta reda på om det finns 
kända forn- och kulturlämningar inom det 

om råde där man planerar för exempelvis ny-
bebyggelse eller vägdragningar har blivit 
mycket lättare att tillgodose, och därför kan 
man undvika att skador på fornlämningar 
uppstår. Förutsättningarna för oss alla att 
uppnå samhällets intentioner att värna och 
bevara vårt kulturarv har därmed förbättrats 
och möjligheterna att uppnå miljömålet Le-
vande skogar har ökat (se nästa artikel).

Ett digitalt fornminnesregister är natur-
ligtvis inte den enda lösningen; kartläggning 
och beskrivning av lämningarna måste fort-
gå, insamlande av kunskap och informations-
spridning om lämningarna måste fortsätta. 
Det är enda chansen att kunna bevara dem.

Det kulturarv vi har ansvar att förvalta för 
våra efterkommandes del får vi inte utplåna. 
Det är ju så att de spår som förstörs är borta 
för alltid och kan därmed inte längre förmed-
la sin historia. Ingen skulle komma på tanken 
att riva Egyptens pyramider. Våra gravrösen 
och andra lämningar och spår är precis lika 
värdefulla som pyramiderna, de berättar bara 
en annan historia, i vår del av världen.
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Levande skogar – ett miljömål
j e a n e t t e  j o e l s s o n

Sveriges riksdag har beslutat att nästa generation ska få överta ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta. Målsättningen är att belastningen på vår miljö ska vara på en 

sådan nivå att vi får en långsiktigt god och hållbar livsmiljö. Arbetet med vår miljö ska 

utgå ifrån 16 miljömål och de ska uppnås inom en generation.

Miljömålen beskriver det tillstånd och den 
kvalitet som miljön, kultur- och naturresur-
serna måste ha för att vi ska uppnå ett lång-
siktigt, ekologiskt hållbart samhälle. Nio av 
de 16 miljömålen berör vårt kulturarv och 
våra kulturmiljöer. Landskap, hav, sjöar och 
vattendrag, bebyggelsemiljöer, luft och för-
surning har särkskild betydelse för kulturar-
vet. Hur vår fysiska miljö mår och utvecklas 
påverkar i stor grad våra kulturmiljöer.

Skogen – ett kulturlandskap

Arbetet med miljömålet Levande skogar 
innebär att skogsmark med höga natur-, kul-
tur- och friluftsvärden ska skyddas. Miljö-
målet berör kulturmiljöer, forn- och kultur-
lämningar i skogslandskapet och anger att 
skogs marken ska brukas så att inga fornläm-
ningar skadas och att skador på kulturläm-
ningar är obetydliga. Nyligen utförda inven-
teringar visar att en mycket stor andel 
forn- och kulturlämningar skadas vid skogs-
bruk. De spår och lämningar som skadas och 

förstörs är borta för alltid och kan inte nytt-
jas av framtida generationer. En av orsakerna 
till skadorna är att kunskapen och underlags-
materialet om kulturvärden i skogslandska-
pet inte är tillräcklig.

Försvara skogens kulturarv!

Flera åtgärder pågår för att miljömålet Le-
vande skogar ska uppnås och därmed göra 
det möjligt att bevara de historiska spåren i 
skogen. Insatser görs för att förbättra kunska-
pen och sprida informationen om skogens 
forn- och kulturlämningar till skogsindustrin, 
skogsägare och allmänhet. Arbetet sker bland 
annat genom fortsatta forn- och kulturmiljö-
inventeringar i skogen och genom att till-
gängliggöra det nya digitala fornlämningssys-
temet, FMIS. Satsningar görs också på att 
förbättra myndigheternas och skogsbrukets 
rutiner vid skogsbruksåtgärder. Nya och alter-
nativa brukningsmetoder i skogsbruket är yt-
terligare en väg att gå för att förhindra ska-
dor på skogens kulturarv.
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Miljömålet Levande skogar

Skogen och skogsmarkens värde för biologisk 

produktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kultur

miljövärden och sociala värden värnas.

Delmål 3 för Levande skogar

Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att 

fornlämningar inte skadas och så att skador  

på övriga kända värdefulla kulturlämningar  

är försumbara  senast år 2010.

Våra 16 miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans och levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt och djurliv

Läs mer om Sveriges miljö på Miljömålsportalen,  
<www.miljomal.nu>. Information om Västerbottens  
läns miljömål finns på Länsstyrelsens hemsida,  
<www.ac.lst.se/miljomal>.
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Norrländsk arkeologi  
i går, i dag och i morgon
d a v i d  l o e f f l e r

I början av 1900talet utvecklades en yrkeskår av arkeologer i Sverige. Av de som även 

intresserade sig för Norrland uppstod en informell sammanslutning eller ett tanke

kollektiv, främst vid universitetet i Uppsala och på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.  

Så småningom gav deras överläggningar och meningsutbyten upphov till en bred och 

gemensam konsensus, eller tankestil, angående hur Norrlands forntid uppfattades.  

Alla tankekollektiv förnyar sig själva genom att uppfostra efterkommande generationer 

inom sin egen tankestil. Så även inom svensk arkeologi vad gäller synen på Norrland.

I går

I över 70 år lyckades detta robusta och norm-
givande tankekollektiv presentera Norrlands 
förhistoria i enlighet med sin väl etablerade 
tankestil som består av fem antaganden:
1  att Norrland befolkades sent, ca 2500 f Kr, 

av ett folk som kom söderifrån,
2 att befolkningen var fåtalig, deras livsstil no-

madisk och all bebyggelse gles och tillfällig,
3  att utvecklingen i Norrland var retarde rad,
4  att primus motorn till förändring och fram-

steg alltid kom utifrån och
5  att Norrland var en ständig råmaterialkälla 

som utnyttjades av de mer avancerade kul-
turerna från söder.

Denna övertygande tankestil återspeglar, 
och bekräftas skenbart av, södra Sveriges här-
skande ställning inom kulturen, ekonomin 
och politiken under historisk tid. Centralmak-
ten i södern (adeln från1300-talet, kungarik-
et från 1500-talet och nationalstaten från 
1800-talet) har alltid tryggat sitt politiska 
och ekonomiska monopol över Norrlands 
lukrativa resurser. Flödet söderut av fisk, päls, 
skinn, kött, järn, träkol, tjära, timmer, pap-
persmassa, guld, järn, el och/eller arbetskraft 
har säkerställts genom byggande av kyrkor, 
skansar, marknadsplatser, jord- och järnbruk, 
hamnar, städer, sågverk, massafabriker, gru-
vor, järnvägar, flottningsleder, vägar, dammar, 
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kraftstationer och kraftledningar. Sett utifrån 
detta historiska perspektiv, och i jämförelse 
med resten av Sverige, framställs Norrland 
som både sen- och glesbefolkat, efterblivet 
och eftergivet. Detta asymmetriska makt-
förhållande uppfattas av många att vara, om 
inte naturligt, så åtminstone oundvikligt. Den-
na vanföreställning har även påverkat arkeol-
oger som oreflekterat skildrat Norrlands för-
historia, en period på 7 000 år, som ett enkelt 
förspel till den historiska perioden, det vill 
säga de senaste 700 åren.

Under 1970-talet utvecklades en motpol 
till söderns tolkningsföreträde. Detta gryende 
tankekol lek  tiv, sedan 1975 med säte på Insti-
tutionen för arkeo logi vid Umeå universitet, 
kunde nu växa samt förädla sin egen och avvi-
kande tankestil vad gäller synen på Norrlands 
förflutna. Skillnaden mellan dessa två tanke-
stilar är påfallande och illustreras nedan ge-
nom ett exempel: hur man har uppfattat och 
tolkat de så kallade skärvstensvallarna (se även 
Åsa Lundbergs artikel på sidan 8).

I dag

I dag känner vi till ett 80-tal skärvstensvallar 
inom Jämtlands, Västernorrlands och Väster-
bottens gränser. De framträder tydligt i ter-
rängen, ensamma eller i spridda grupper längs 
inlandets vattendrag. Många syns som en ring-
f ormad vall, ca 10–30 m i diameter, 2–10 m 
bred och 0,1–2 m hög, som omger en plan 
och nedgrävd försänkning, ca 4–10 m i diam-
eter, samt i förhållande till markytan 0,1–0,5 
m djup. Vallen är uppbyggd av jord och kul-
turellt material såsom skärv- eller skörbränd 

sten, matrester i form av brända ben, hela 
och trasiga stenredskap samt avslag och split-
ter från redskapstillverkning. En öppning i 
vallen är vanligt, oftast är den vänd mot 
vattnet. Ytan innanför vallen är jämförelsevis 
fri från avfall, men här har man även hittat 
stenredskap samt härd- eller kokgropar inne-
hållande sot, kol, brända ben och skärvsten.

Den första skärvstensvallen upptäcktes och 
undersöktes 1923. Men först 1947, då Rik-
santikvarieämbetet inledde en serie under sök-
ningar, bildades en uppfattning om vallarnas 
funktion. De var sophögar. Ett kringvandrande 
folk hade åstadkommit dessa om fattande av-
fallsansamlingar genom att år efter år, genera-
tion efter generation, besöka dessa tillfälliga 
jaktstationer där man slaktat, styckat och kon-
serverat stora mängder kött, och sedan vand-
rat vidare.

Under andra halvan av 1970-talet startades 
en ny runda med undersökningar, denna gång 
genom Västerbottens museums försorg samt 
med en personal som hade goda kontakter 
med och/eller var utbildade vid arkeologiska 
institutionen i Umeå. Grunden för en alter-
nativ tankestil var redan lagd: man antog att 
folk bodde i Norrland året om och att de 
därför var i behov av varma och torra bo-
städer. I ljuset av detta började man betrakta 
skärvstensvallarna som husgrunder med för-
sänkt golvyta, det vill säga grophus. Man an-
såg att dessa boningar var permanenta och 
användes på vintern av en kärn- eller stor-
familj. Platser med fler än ett hus tolkades 
som byar, bebodda av närbesläktade familjer. 
Två eller fler byar ansågs konstituera en klan, 
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de olika klanerna en stam eller folkslag med 
likartad livsföring, sociala seder, kulturella 
traditioner, trosuppfattning samt språk.

Denna tolkning publicerades för första 
gången 1985 i en artikel skriven av Åsa Lund-
berg, ett resonemang som hon vidareutveck-
lade i en doktorsavhandling från 1997. Båda 
är nyskapande i den mening att synen på 
skärvstensvallarna samt Norrlands förhisto-
ria förändrades helt. Liknande tankegångar 
ledde till upptäcken 1983 av en by med vin-
terhus vid Vuollerim, den första i sitt slag i 
hela Norrbotten. Sedan dess har hundratals 
hus av olika typer hittats.

Skillnaden mellan dessa två tankekollektiv 
och deras sätt att betrakta skärvstensvallarna 
i synnerhet och Norrland i allmänhet är up-
penbar och så pass stor att man skulle kunna 
tro att man talade om olika typer av lämning-
ar samt om två helt skilda landområden. Fak-
tum är att det inte finns någon principiell 
skillnad mellan det material som Riksan-
tikvarieämbetet grävde fram och det som 
senare hittades och dokumenterades av Väst-
erbottens museum. Olikheterna vad gäller 
betraktelsesättet är inte nödvändigtvis bet-
ingade av tillgång till nytt arkeologiskt mate-
rial. Den avgörande skillnaden ligger i det 
sätt med vilket man väljer att beskåda och 
belysa materialet, det vill säga vilken tankes-
til man arbetar efter. Den ena förutsätter ex-
plicit behovet och därmed förekomsten av 
ordentliga hus, den andra implicit inte.

Den nya tankestilen har varken trängt 
 undan eller ersatt den gamla, som lever kvar 
i förnyad skepnad. I en doktorsavhandling 

(Stock holm, 1999) har skärvstensvallarna åter 
framställts som sophögar, nu uppbyggda i 
 rituellt syfte av ett folk i behov att markera 
sitt revir och särställning gentemot omvärl-
den med sitt eget avfall.

I morgon

Det är nära nog omöjligt att förutspå hur 
framtidens forskning kring denna och andra 
arkeologiska frågor kommer att se ut. I stäl-
let ska här kortfattat utpekas några möj-
ligheter samt brister inom norrländsk arkeo-
logisk forskning och förmedling.

Fornlämningar i Norrland tillhör de bäst 
bevarade i hela Europa. Bland annat kan man 
beskåda byar från stenåldern som ligger helt 
orubbade sedan de övergavs för tusentals år 
sedan. Arkeologer i andra länder drömmer 
förgäves om något liknande. Med detta arve-
gods har arkeologer och antikvarier stora 
möjligheter att bidra till internationell forsk-
ning och global turism, verksamheter som 
anses höra framtiden till. Denna potential 
har hitintills inte utnyttjats. Otroligt nog 
finns det idag ingen populär eller vetenskap-
lig översikt eller guidebok på engelska som 
presenterar Norrland för omvärlden. I ett 
 internationellt perspektiv är detta häpnads-
väckande. Kanske är man hemmablind. 
Språket är också ett hinder, dock ej heller 
det oövervinneligt. För att bryta isolering 
måste man spränga gränser, inåt och utåt.

Det finns inget i det arkeologiska materi-
alet som med nödvändighet säger att Norr-
lands förhistoria bara var en långdragen och 
inledande förhandsvisning till den (relativ 
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sett) korta historiska perioden. Forskning är 
konsten att ifrågasätta gamla inrotade före-
ställningar och målmedvetet pröva annor-
lunda tolkningsperspektiv. Att utmana nor-
mativa uppfattningar och inövade meningar 
är svårt men givande därför att det ger för-
djupad insikt om både forntiden och sam-
tiden.
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Hitta forn 
lämningarna  
på webben
Vill du veta vilka fornlämningar och kulturminnen 

som finns i dina hemtrakter? Nu är det möjligt att 

söka sådana platser på en karta på Västerbottens 

museums hemsida. Där kan du hitta stenålders

boplatser, fångstgropar, tjärdalar, husgrunder och 

mycket, mycket annat. På kartan finns även besöks 

mål från SEVÄRT i Västerbottens län.

Kartan hittar du genom att gå in på webbplatsen 

<www.vasterbottensmuseum.se> och där klicka på 

ordet Arkeologi i den vänstra spalten. Därunder 

klickar du dig vidare på Karta med forn- och kultur-

lämningar. Där får du sedan veta hur du kan söka 

dig fram till den plats du är intresserad av. 
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Arkeologiåret – utställningar och föredrag

UtStäLLNINGar

Händers verk

Utställningen visar tre tidiga verkstadsplatser. Vi följer sten och 
järnsmeder i spåren men också de arkeologer som grävt ut och tol
kat lämningarna efter dessa människor.

Skellefteå museum, 11 mars – 20 maj 2007
Västerbottens museum, 14 maj – 25 november 2007

Skogsmuseet i Lycksele, 6 oktober 2008 – 31 november 2008

röda stenens folk

En utställning som berättar om livet i och kring en vinterhydda 
som för ca 6 000 år sedan låg vid stranden av Stora Tjikkiträsket.

Västerbottens museum, 25 mars – 7 oktober 2007
Skellefteå museum,  14 oktober – 11 november 2007

Skogsmuseet i Lycksele, 24 november 2007 – 31 mars 2008

skärvor från förr – fynd från Gammplatsen

Visar fynden från Lycksele gamla kyrk och marknadsplats. Här har 
påträffats allt från 1600 och 1700talets vardagsföremål till äkta ki
nesiskt porslin.

Skogsmuseet i Lycksele, 2007 och framåt
Västerbottens museum, 14 oktober – 25 november 2007

karelens hällristningar  
– bilder av världen och världen av bilder

Visar de unika hällristningarna i ryska Karelen och har stenålders
människans inre värld som huvudtema. Utställningen vänder sig i 
första hand till barn och ungdomar.

Skellefteå museum, 22 april – 20 maj 2007
Sorsele bibliotek, 28 maj – 21 juni 2007

Västerbottens museum, 1 juli – 12 augusti 2007
Vindelns hembygdsgård, 27 augusti – 16 september 2007

Skogsmuseet i Lycksele, 9 oktober – 18 november 2007

FÖrELäSNINGar

 21/3 Arkeologi och förhistoria ur ett regionalt perspektiv. Thomas Larsson.   Robertsfors bibliotek, kl. 19.00
 27/3 Fornlämningar i Västerbotten. Berit Andersson.  Skellefteå museum, kl. 18.00
 3/4 Förhistoriska föremål av ben från övre Norrland. Anders Huggert.  Skellefteå museum, kl. 18.00
 17/4 Att datera med dendrokronologi. Maarit Kalela Brundin.  Västerbottens museum, kl 19.00
 18/4 Samisk förhistoria – ett arkeologiskt och miljöarkeologiskt perspektiv. Nina Karlsson.  Skogsmuseet i Lycksele, kl. 19.00
22/4  Hällbilderna och deras motiv. Britta Lindgren.  Skellefteå museum, kl.18.00
24/4  Ortnamn i kustland. Språkliga spår av vår förhistoria. LarsErik Edlund.  Västerbottens museum, kl. 19.00
24/4  Vad hände 2000 f. Kr. i Norrland? Per Ramqvist.  Skellefteå museum, kl. 18.00
 8/5 Våra äldsta föremål, bländande hantverk och förhistoriskt skräp. Susanne Sundström.  Sorsele bibliotek, kl.18.00
 8/5 De tidigaste bosättningarna i Norrland. Anders Olofsson.  Åsele bibliotek, kl. 19.00
 2/9 Fornlämningar i Västerbottens län. Erik Sandén.  Hembygdsgården i Vindeln, kl. 15.00.
 9/9 Förhistoriska föremål av ben från övre Norrland. Anders Huggert.  Hembygdsgården i Vindeln, kl. 15.00
 11/9 Miljöarkeologi med exempel från Västerbotten. Karin Viklund.  Västerbottens museum, kl. 19.00
 25/9 Från förhistoria till historia i fjällen. Lena Holm.  Västerbottens museum, kl. 19.00
 27/9 Att spåra sin historia. Jans Heinerud.  Vilhelmina Folkets Hus, kl. 18.00
 9/10 Hällbilderna och deras motiv. Britta Lindgren.  Skogsmuseet i Lycksele, kl. 19.00
14/10 Vinterbyar under stenåldern. Åsa Lundberg.  Skellefteå museum, kl. 15.00
14/10 Utgrävningarna på Gammplatsen. Therese Sigmundsdotter.  Västerbottens museum, kl. 15.00
20/11 Våra äldsta föremål, bländande hantverk och förhistoriskt skräp. Susanne Sundström. Västerbottens museum, kl 19.00
22/11  Förfädernas land – rituella lämningar i Sapmie. Birgitta Fossum.  Vilhelmina Folkets Hus, kl. 18.00
24/11 Vinterbyar under stenåldern. Åsa Lundberg.  Skogsmuseet i Lycksele, kl. 15.00



69

nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande  

och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 

eller idéer för nästa nummer till redaktören 

senast den 1 augusti 2007.

Grattis mr Flower Power!

För att fira att det år 2007 är 300 år sedan Carl von Linné  

föddes presenterar vi under rubriken Nära notiser samman-

fattande utdrag ur Linnés resa genom Västerbotten. Utdragen 

är hämtade från hans bokverk Iter Lapponicum (Lappländska 

resan 1732), som utkom i nyutgåva av Kungliga Skytteanska 

samfundet år 2003. I detta avsnitt passerar Linné Lycksele i   

sin resa mot Sorsele. Men han kommer bara till Lycksmyran  

– eller var det Olycksmyran …?

Carl von Linné  
når Lycksmyran
28 [Maj]. Reste från Teksnäs till Granö

en, men som man skulle härifrån segla 

till Lycksele och dett mycket blåste, 

måste jag vänta till dagen äffter; des 

utan kom jag ej hit fore klåckan 9 och 

väntade after folket som var samblat 

till hopa och giöra bön och läsa uti 

postilla till  hon var 11. […]

29 [Maj]. Reste helt bittida från Gränö

en uti en Hååp […]

Laponia Lykselensis

Denna floden som vij snart 3 mihl 

fölgdt, och varit helt navigabel, hota

de oss här och ther med små fall, om

sider kom vij till 3ne forsar, något 

stycke ifrån hvarandra, de där voro im

possibile att segla upföre. Bonden 

lämnar mig mina saker, sin matsäck 

lägger han på Ryggen och vänder om 

Håpen läggendes bägge roderne öf

ver tvärstratum, så att hvartehra ko

mer på hvartera armen, och springer 

så med den öfver både berg och dalar 

att raggen (dvs ”fan själv”) knapt ho

nom föllia skulle. Den ena af dessa for

sar hetter Tuken forsen (Tuggenforsen). 

[…]
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30 [Maj]. Anlände om afftonen kl. 8 till 

kyrkioherden i Lycksele Ola Gran […] I 

skolan var 8 disciplar. Jag fik här en 

lappsnusdosa svarfvad rund af Ren

horn. Kyrkian var träffeligen miserabel 

af trä, så att då regnar blifver man helt 

våt, lik en lada med bänkar att man 

motte blifva krumpen.

Här var en qvinna som jämerligen 

plågades af grodor, hvilka hon druckit 

i vatn då de voro rum (rom) forleden 

vår, hon kände att de voro 3. Hon hörde 

dem giö (kväka) och andra som suto 

jämte, hon stillade något sin pina med 

bränvin, salt dödde de intet af. […] Ti

ära rådde jag henne till, dett hon till

förne brukat, men hon kastar straxt 

upp.

31 [Maj]. Reste jag äffter slutad gud

tienst bort från Lyksele, ärnandes åht 

Sorsele. Lapparnas ägendom består in 

multitudine Rhangiferorum (dvs i 

mängden av renar), hvilken har stor 

renmackt ut vocant (som man säger). 

De sämsta hafva 50 à 100, formögna 

300 à 700, rika 1000. Ägorne äro uti di

ametro 3 à 5 mihl. Willrenar finnas säl

lan i Lapmarken, förnämligast finnas 

någre på Almänningen emällan Granö

en och Lyksele. Offta sker att de som 

hafva så ganska många renar tappa 

några, dem de offta åhret äffter få igen, 

hvilka de drifva till jorden igen, villia de 

och icke föllia skutas de neder.

Lapland är på många ställen be

bodt af Nybyggare, id est Finnones 

som här jussu et permissu regis sättia 

sig neder (översättning: det är finnar, 

som slår sig ner här på kungens befall-

ning och med hans tillstånd), taga upp 

åcker och äng, hvilka gifva en viss 

skatt till Cronan, äro sedan frij för all 

extraordinair utgifft […]

I Gransele fors var 13 öar små. Jag 

såg på båda sidor om åen Lap kojor, 

hvaruti lappen bodt om somaren så 

att då han varit på hvario ställe högst 8 

dagar, flöttier han för betet skull för re

narna, ej häller trifs han sielf på ett 

ställe länge. Han kiörer hela jorden 

med kalfvar och alt i åen att sima öf

ver, ty renarna sima braf, fast åen nu 

var 8 bösskott bred. Wid floden stod 

en lapbod på en stolpe hög som en 

hög karl […] Väggarna äro helt tunna, 

taket af näfver, trä och sten ofvan på. 

Jag undrade huru han kune krypa in 

uti henne, som hade så liten dör och 

var så lång (kommentar: Linné visste 

inte att njallan enbart fungerade som 

förrådsbod).

1 jun. Sedan vij seglad med stor möda 

hela natten (om jag rätt må säja, ty liu

set förmindades intet, men solen var 

borta 1½ tima vid pass, och tämeligen 

kalt) […]

2 June. Skogen stod full af stora taller, 

helt fåfäng, ty ingen giör hus af ho

nom, och af ingen ätes han. Mig tyck

tes han kunne giöra tienst om beck 

och tiära brändes af honom. Nybyg

gare som sättia sig nid (bosätter sig) 

hoos lapparna, dem älska de, vijsa 

dem giärna kär (kärr, myrar) hvaräst 

höö kan samblas, dett de siälfva eij 

behöfva, ty renen äter hälst på torra 

platsar […]

Umeflod begynte nu att flöda, ty 

nu på ett par dagar har varit mycket 

varmt, så att isen och snöen smältes, 

häraf ökes vatnet i åen att man med 

möda kan segla. Älliest komer star

kaste floden vid middsomar. Umeå 

flod sade lapparna tager sin begyn

nelse i fiällen 1 mihl från Norska haf

vet, går in uti Umeå siö, hvilken sedan 

flyter här nedföre. Inga Nybyggare 

finnas här öfvan före (ovanför). […]

Vij fick änteligen lämna den rätta 

ramus af Umeå elf och begifva oss på 

en annor, som kallades Jucta (Juktån), 

och tog af på högra handen, 4 mihl 

vid pas från Lyksele kyrkia. […]

Änteligen kom vij till ett sinus (vik), 

som gick in af åen, dett måste vij vada 

ofver up till naglen (naveln) i kalla vat

net, då vij kom mitt på var där strok 

(stråk) så diupt att den diupaste stång 

knapt räckte botnen, här måste vij 

lägga öfver en stång och gå på under 

vatnet med största lifsfara, ja tyckte 

mig då stå uht en farlig sak. […] Straxt 

äffter begynte Myrar, som mäst stodo 

under vatn, dem måste vij gå en hehl 

mihl […] Våra kängor voro fulla med 
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kalt vatn, ty kählen låg på sombliga 

ställen, hade jag skulla utstådt detta 

för ett delictum capitale (grovt brott) 

hade detta straffet varit crudelt 

(grymt)…

Sedan vij sökt den nya lappen alle

städes frustra (förgäves), satte vij oss 

nider sedan kl. var 6 om morgonen, 

vrida våra våta kläder och torkade vår 

kropp, fast kalla nordan vädret skada

de oss så myket på ena sidan, som el

den brände på andra, och myggen 

stucko ad latera (på sidorna). Nu var 

jag itenere satiatus (översättning: nu 

hade jag fått nog av denna resa).

Hela denna Lappens land var mäst 

myra, hinc vocavi Stygx (översättning: 

därför kallade jag det Styx), aldrig kan 

Presten så beskrifva hälfvete, som det

ta är eij värre. Aldrig har poeterna ku

nat af måhla Styx så fult, där detta eij 

är fulare. Stygium penetravi (översätt

ning. Styx har jag genomvadat).

Carl von Linnés resa  

genom Västerbotten  

fortsätter i nästa nummer.

Gränsen mellan landskapen Ånger

manland och Västerbotten respektive 

Åsele lappmark fastställdes genom 

ett beslut i Riksens ständer 1766. Lapp

marksgränsen har i huvudsak blivit 

bestående, men gränsen mellan Ång

ermanland och Västerbotten har inte 

Ravelkläppsröset mellan Hörnefors och 
Ängersjö är ett av de elva gränsmärken  
som markerar landskapsgränsen mellan 
Västerbotten och Ångermanland.

längre någon praktisk betydelse och 

har därför blivit bortglömd.

Under ett par års tid har amatör

forskarna Gudrun och Staffan  Norstedt 

arbetat med att leta rätt på alla de 

gamla gränsmärkena, från havet till 

Tåsjöns norra ände. I grunden ligger 

studier av de protokoll som skrevs av 

den råskillnadsdeputation som utred

de saken före ständernas beslut. En 

mängd historiska kartor har också kon

sulterats i Lantmäteriets arkiv. Däref

ter har gränsmärkena eftersökts i ter

rängen och i nästan samtliga fall också 

kunnat återfinnas.

Nu presenteras resultatet i boken 

Landskapsgränsen mellan Ångerman-

land, Västerbotten och Åsele lappmark. 

Boken, som ges ut på Thalassa förlag 

(ISBN 9197237434), är rikt  illustrerad 

med nytagna fotografier och repro

duktioner av historiska kartor, allt i 

färg.
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ska vi bekanta oss med våra rovdjur – björn, järv, kungsörn, 

lo och varg. Vi får veta hur de lever, hur många de är, om de 

är farliga och mycket mer. Hur är  det egentligen med in

ställningen till rovdjuren? Se hur rovdjursdebatten avspeg

las i media, och möt bland andra jägare och renskötare som 

ger sin syn. Vi får också möta olika ungdomar – skiljer sig 

deras syn på rovdjurens vara eller icke vara jämfört med 

vuxenvärldens? En kulturhistorisk koppling till äldre tiders 

syn på rovdjur blir det också.

Björn, järv, kungsörn, lo och varg utkommer i september, 

mitt under den mest intensiva jaktperioden.

Den jaktintresserade jägmästaren Hilmer Zetterberg var också en 
hängiven fotograf. Här en rekonstruktion av en björnjakt. Rödingträsk
berg (Stensele socken) omkring 1909.
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I detta nummer …

Årets andra nummer av Västerbotten har titeln Spår från 10 000 år. Minnesgoda läsare kanske 
kommer ihåg att det år 1993 gjordes ett nummer som hette Spår från 9 000 år. Dessutom utkom 
år 2001 numret Arkeologi i Västerbotten. Finns det verkligen så mycket nytt att berätta, och har 
förhistorien helt plötsligt blivit tusen år äldre? Svaret måste bli ja – nya fynd och dateringar fl yttar 
ständigt gränsen för de första bosättarna bakåt i tiden, och berättelserna blir fl er och fl er. Länets 
samlade kulturmiljöverksamhet (länsstyrelse och museer) och Umeå universitets arkeologer har 
därför valt att utlysa 2007 till ett Arkeologiår, fylld med utställningar, föredrag, utfl ykter och skol-
program.

Susanne Sundström, Västerbottens museum, är samordnare av arkeologiåret, och hon inleder 
med en kort sammanfattning om vad det kommer att innehålla.

Därefter kommer två artiklar från Susannes medarbetare som på olika sätt har anknytning till 
utställningen Röda stenens folk som är länsmuseets bidrag till arkeologiåret. Åsa Lundberg berät-
tar om de stenåldersbyar som fanns i dessa trakter för 4 000–6 000 år sedan, och Britta Lindgren-
Hyvönen tar oss med på en inre resa, till stenåldersmänniskans föreställningsvärld, genom att 
titta närmare på våra förhistoriska hällbilder.

Konsulten Iréne Gustafson är formgivare till utställningen Händers verk som produceras av Skel-
lefteå museum. Iréne beskriver utställningen och dess innehåll men även den process under vil-
ken utställningen växer fram.

Skogsmuseet i Lycksele svarar för den tredje utställningen som tagits fram med anledning av 
arkeologiåret. Arkeologen Gunhild Rydström presenterar fynd från Gammplatsen i Lycksele.

Mycket av den nya arkeologiska kunskapen har vi fått fram med hjälp av miljöarkeologi. 
 Arkeologen Karin Viklund, Umeå universitet, berättar om hur olika naturvetenskapliga metoder 
på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa arkeologer att få svar på sina frågor.

Därefter beskriver arkeologen Berit Andersson, Västerbottens museum, det lyckade arbetslös-
hetsprojektet Skog & Historia som nu pågått i tio år här i länet.

Antikvarierna Katrine Nygren och Jeanette Joelsson, båda anställda vid Länsstyrelsen/kultur-
miljö, tar i två kortare artiklar upp frågan om skyddet av våra fornlämningarna och kulturminnen. 
Författarna betonar att dessa lämningar är en kulturskatt som vi har ansvar för att lämna över till 
kommande generationer.

Arkeologen David Loeffl  er, Umeå, rundar av arkeologitemat genom att utifrån sin doktorsav-
handling refl ektera över hur bilden av förhistorien har förändrats över tid.

Allra sist får vi veta hur det i dag är möjligt att på ett enkelt sätt söka länets alla registrerade 
fornlämningar via en karta på museets webbplats.

I Nära notiser fortsätter Carl von Linné sin lappländska resa år 1732. Vi får också stifta bekant-
skap med en ny bok om landskapsgränsen mellan Västerbotten och Ångermanland.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens läns lands-
ting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett välkommet stöd till 
tidskriften Västerbotten.
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På jakt efter hällristningar. 
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