
VÄSTERBOTTNISK
KULTURHISTORIA

faktablad – förhistoria
landhöjningen

skärvstensvall

kustboplats

kalvträskskidan

prästsjödiket

maksjöfyndet



FAKTABLAD – FÖRHISTORIA

landhöjningen

Under istiden var Sverige täckt av ett upp till tre kilometer tjockt istäcke. 
Detta tunga täcke tryckte ner jordskorpan långt under dagens nivå. När 
istiden tog slut, för cirka 10 000 år sedan, började jordskorpan återta sin 
ursprungliga form. Från denna tid har landet rest sig ut havet. Inlednings-
vis gick förloppet betydligt snabbare än i dag. Nu är landhöjningen strax 
under en meter på 100 år.
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skärvstensvall vid stora tjikkiträsk i gunnarn

När Rusfors kraftverk skulle byggas undersökte arkeologer resterna efter 
en hydda vid Stora Tjikkiträsk. Det visade sig att hyddan var minst 6 000 
år gammal. 

De som en gång byggde hyddan lade den i en sluttning på en udde i sjön. 
Här hade man god uppsikt över området och nära till vatten. Platsen var 
redan då använd sedan tidigare.

Hyddan var avlång, ungefär 7 meter lång och 3,5 meter bred. Golvy-
tan var nedgrävd i backen. Kring det ovala golvet fanns en stor vall. Det 
nedgrävda golvet var ett finurligt sätt att använda jordvärme till att få en 
varmare bostad. Här bodde man förmodligen under vinterperioden. Hur 
hyddans väggar och tak varit byggda vet vi inte riktigt men kanske var de 
gjorda av näver och torv, material som för länge sedan har försvunnit. 

I vallen runt hyddan fann arkeologerna en massa förhistoriskt skräp 
till exempel kol, brända ben och kasserade redskap. De som bodde här 
slängde tydligen skräpet direkt utanför dörren. Även inne i hyddan fanns 
en hel del skräp, bland annat rester efter redskapstillverkning.

I hyddans golvyta hittade man sju kokgropar. De har antagligen använts 
till att värma upp hyddan och till att laga mat i, men alla har inte varit i 
bruk samtidigt. Utanför vallen fanns ytterligare sex kokgropar. En var stör-
re än de andra och full av brända ben och kol. Daterat kol från denna grop 
var 8 780 år gammalt, alltså mer än 2 000 år äldre än själva hyddan.

Även trasiga föremål kan berätta en hel del om de människor som till-
verkade och använde dem. Förutom alla avslag, 4 500 stycken har tagits 
tillvara, fann man bland annat 300 skrapor. De har använts till att bearbeta 
skinn och andra material som trä och horn. Eftersom hösten och vintern 
var den bästa tiden för den viktiga älgjakten, har nog en av sysslorna i hyd-
dan varit att bereda skinn. I resterna efter hyddan fann arkeologerna inte 
mindre än fem skaft till skifferknivar med djurhuvudformade ändar. Två 
av dem var fint skulpterade och mycket naturtrogna. Den ena föreställer en 
älg, den andra en svan. Det fanns också en spets som var gjord av skiffer.

Vid undersökningen togs 10 kg ben till vara. Nästan alla var älgben men 
där fanns också några bäverben, ett fiskben och ett sälben.

Älg. Foto: Petter Engman. Svan. Foto: Petter Engman.
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en kustboplats från bronsåldern

På den torra och sandiga Sävarheden, cirka 2 km norr om Sävar, finns en 
upp till 2 dm hög vall som är 14 meter lång, 10 meter bred, med en svag 
sänka i mitten. 

Det är resterna efter en hydda som stod här för 3 600 år sedan. Den 
här sortens lämning kallas för boplatsvall. Arkeologer har undersökt bo-
platsvallen i Sävar, och den har mycket att berätta.

När hyddan användes låg den ungefär 100 meter från havet. Mellan 
boplatsen och havet fanns en rullstensås som gav skydd mot vindarna. Vid 
sidan av hyddan fanns ett fångstgropssystem. I hyddans närhet fanns också 
en kallkälla där man kunde hämta dricksvatten.

I och omkring hyddan fanns en hel del skräp som människorna som 
bodde där har lämnat efter sig. På det som en gång var hyddans golv fanns 
en stor samling avslag av kvartsit, en knacksten och en sten som har varit  
ett städ. Alla dessa föremål är rester efter stenredskapstillverkning. Kanske 
tillverkade man redskap ända fram till att hyddan övergavs för gott.

Där fanns också skrapor som använts till att bereda skinn och keramik 
som gjorts av lera blandad med hår och annat organiskt material. Nästan 
alla ben som påträffades var sälben. Bara ett annat ben hittades, en fisk-
kota. Kanske bodde man här just för att det var bra säljakt och gott om 
fisk.

Till de mest spännande fynden från platsen hör tjugo bitar av harts eller 
kåda med tandavtryck. Det var dåtidens tuggummi. Varför man tuggade 
kåda vet man inte säkert, kanske var det för att tillverka ett lim som sedan 
användes till att fästa pilspetsarna i skaften.

Det fanns ingen eldstad i huset. Arkeologerna hittade inte heller någon 
skörbränd sten eller något annat som visar på att man har eldat här. Avsak-
naden av eldstad är fortfarande en gåta. Boplatsen på Sävarheden har 
tolkats som en säljägarboplats som användes några veckor eller månader 
under sommaren.

Ett bra tuggummi håller i längden. Foto: Berit Andersson.
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kalvträskskidan

En höstdag 1924 gjordes ett spännande fynd utanför byn Kalvträsk i Skel-
lefteå kommun. Några män som var i färd med att dika ut en myr påträf-
fade två skidor och en stav, 1,5 meter ner i myren. På senare år har man 
daterat den ena skidan med hjälp av C14-analys. Den visade sig vara äldre 
än vad man först trodde. Hela 5 200 år! Den är äldre än den äldsta av 
Egyptens pyramider, och förstås världens äldsta bevarade skida.

Strax efter att skidorna tagits upp ur myren föll den ena skidan sönder. 
Den andra är fortfarande nästan helt bevarad. Den har fyra hål som bind-
ningsremmarna dragits genom. Framtill och baktill på skidan kan man se 
lagningar av sprickor med krampor av råhud. 

Staven är en skovelstav av samma typ som den samiska kvinnostaven 
som också hade en skovel överst. Samekvinnorna använde den bland annat 
till att skrapa fram bete åt renarna. Skovelstaven från stenåldern har spår 
efter de stenverktyg som den tillverkats med.

Orsaken till att Kalvträskskidan bevarats så bra är att den har legat i en 
myr där lufttillförseln varit minimal.

Kalvträskskidan och många andra gamla skidor finns i Svenska Skidmu-
seet i Västerbottens museum.

Kalvträskskidan. Foto: Sune Jonsson.
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prästsjödiket

Vid sidan av en av de större infartsvägarna till Umeå ligger en av Väster-
bottens mer speciella fornlämningar. Här, på den plats som i dag är en liten 
kulle vid sidan av Vännäsvägen, blev tre ungdomar begravda någon gång 
för ungefär 3 700 år sedan.

På den tiden gick havet högre upp. Då var kullen en ö som låg cirka 500 
m från land. Innan platsen undersöktes syntes ingenting ovanpå marken. 
Över stenarna växte ett lager med mossa och torv. När arkeologerna hade 
grävt fram anläggningen såg den ut som en stenläggning i två lager, gjord 
av både stora och små stenar. 

Bland stenarna fanns brända ben och tänder av människa. Det var tän-
derna som berättade om att det var flera personer som var gravlagda och 
att dessa var ganska unga.

Bland stenarna fanns det också många fina föremål. Det kanske allra 
finaste var en spjutspets av brons. Där fanns också fina stenföremål till ex-
empel en dolk, ett hänge och sju pilspetsar. Bronsdolken låg under allt an-
nat. Flera av föremålen verkade vara nedstuckna i marken. Anläggningen 
vid Prästsjödiket kan vara resterna efter en grav eller efter en plats där 
någon form av religiösa ceremonier utförts.

Ända till sommaren 1998 var graven helt okänd. Det var först när ar-
keologerna sökte efter fornlämningar där en ny väg skulle gå, som den 
upptäcktes. Tidigare hade inget liknande påträffats i Norrland. Man kan 
undra hur många andra platser av samma sort som ännu väntar på att bli 
upptäckta.

Prästsjödiket. Foto: Åsa Lundberg.
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maksjöfyndet

Våren 1969 hittades ett bronsspänne vid en av Maksjöns stränder i Vilhel-
mina kommun. Något år senare påträffades fler föremål vid samma strand. 
År 1972 undersöktes platsen av arkeologer. Föremålen är resterna efter en 
järnåldersgrav från 700–800 e Kr, den del av järnåldern som brukar kallas 
Vendeltiden.

Föremålen består av tre bronsspännen, 31 glaspärlor, en bronspärla, fem 
järnfragment, fem stenskrapor och 183 avslag av kvarts och kvartsit.

De tre spännena är en typ av dräktspänne som användes i Norge under 
den här perioden. Pärlorna däremot ser precis ut som de som man har hit-
tat i södra och mellersta Sverige.

Stenskraporna och avslagen hör nog inte ihop med de andra fynden. 
De har förmodligen funnits på platsen redan innan järnåldersföremålen 
placerades där.

Trots att man inte hittade några ben, bör föremålen i Maksjöfyndet vara 
resterna efter en grav. Gravar från denna tid brukar innehålla pärlor och 
dräkttillbehör.

Längs Ångermanälven, vars vattensystem Maksjön tillhör, har man gjort 
många järnåldersfynd. Förmodligen har det funnits en led från Bottenvi-
ken, upp längs Ångermanälven, över fjällen till Norge.

Området kring Maksjön verkar ha varit ett attraktivt område i alla tider. 
Det är förmodligen det mest fornlämningstäta området i hela Västerbotten. 
Här finns många lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder samt 
en hel del samiska lämningar.

Pärlorna från Maksjö blir ett tjusigt halsband. Foto: Stellan Wengelin.


