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LÄRARHANDLEDNING TILL KULTURHISTORIEN
Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen 
om vår regionala kulturhistoria. Här *nns såväl teoretiska kunskapssam-
manställningar, förslag till övningar och arbetsuppgifter som en omfat-
tande förteckning över var man *nner information och inspiration i sin 
undervisning.

Handledningen består av:

+,-./012-+/, 
som presenterar de många resurser och möjigheter som står till buds på 
museer och institutioner i länet samt på Internet, av:

34.0516,+,78-9:-9.
som i koncentrerad form redogör för ett avgränsat fält eller en särskild  
epok. Till var och en av dessa  *nns en förteckning över litteratur för 
ytterligare studier. 

34.8;<7 /=> +0?9.
på hur man i sin pedagogiska verksamhet kan utgå från kulturland-
skapet i undervisningen och integrera västerbottnisk kulturhistoria i de 
ordinarie skolämnena.

3<2-<@;<0 
som riktar sig direkt till eleverna, med fördjupningar och uppgifter. 

Lärarhandledningen är sammanställd och utgiven av Västerbottens mu-
seum i Umeå. För mer information kontakta:
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FÖRHISTORIA
Förhistorisk tid kallas tiden från vilken inga skriftliga källor *nns att tillgå. 
I Sverige sträcker sig förhistorien fram till #!'!, när medeltiden inleds och 
mängden skriftliga källor ökar markant. 

Övre Norrlands förhistoria skiljer sig på många sätt från södra och mel-
lersta Sveriges. I många läromedel nämns inte vår förhistoria. Det kan se ut 
som om vi inte har någon, vilket inte stämmer Vår ser bara annorlunda ut. 
De Aesta fornlämningarna i södra och mellersta Sverige är lämningar efter 
en jordbrukande befolkning. I norr är Aertalet fornlämningar i stället spår 
efter människor som i huvudsak levt av jakt och *ske.

KUNSKAPEN OM FÖRHISTORIEN

Förutom enstaka skrivna fragment från slutet av förhistorien bygger vi vår 
kunskap på de fynd och fornlämningar som hittats. Utifrån dem försöker 
arkeologerna rekonstruera hur det var under den förhistoriska tiden. Men 
det är inte bara det synliga som ger information. Olika typer av materiala-
nalyser ger också riklig information. Allt organiskt material som träkol, 
textilier, ben och trä går att åldersbestämma med en så kallad C#B-analys, 
det vill säga genom att mäta förekomsten av kolisotopen kol-#B. Med 
denna metod kan man ta reda på när en organism dog. 

Frön kan berätta om vad man har ätit och odlat. Matavfall som brända 
djurben kan visa vilka djur man åt och ibland vilken tid på året boplatsen 
har utnyttjats. Genom att studera människoben från en grav kan man få 
uppgifter om kön, ålder, eventuella sjukdomar, vilken typ av arbete perso-
nen har haft eller om han/hon har lidit av näringsbrist.

Pollenprov ur en myr eller mosse kan visa hur växtligheten har sett ut 
under olika perioder och hur den har förändrats. Eftersom det har funnits 
mycket avfall på förhistoriska boplatser är fosfathalten i marken hög på 
dessa platser. Därför kan man genom att mäta halten fosfat i jordprover få 
svar på om det i området funnits en boplats.

Kunskapen om förhistorien förändras hela tiden. Nya fakta kullkastar 
tidigare teorier och berikar bilden av vår äldsta kulturhistoria.
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PERIODINDELNING

Den traditionella indelning av förhistorien i perioderna stenålder, brons-
ålder och järnålder är inte utformad efter den utveckling som vi har haft i 
vår del av landet. För enkelhetens skull använder vi trots detta den tradi-
tionella indelningen, men bara som olika tidsavsnitt.

-.<0+-+/,9;; 69.+/0+,09;,+,7:

Äldre stenålder #!!!!–B)!! f Kr.

Yngre stenålder B)!!–#%!! f Kr.

Bronsålder #%!!–'!! f Kr.

Järnålder '!! f Kr–#!'! e Kr.

KLIMAT

Sedan inlandsisen smält och inte längre tryckte ner marken höjde sig landet 
ur havet. Landhöjningen pågår fortfarande med ungefär en centimeter per 
år. I Västerbotten ligger högsta kustlinjen cirka )B! meter över nuvarande 
havsyta. Under århundradena har klimatet förändrats. När isen smälte steg 
temperaturen, periodvis har det varit varmare än det är i dag, viket innebar 
en annan växtlighet. 

Under yngre stenålder var medeltemperaturen som högst. Det var upp 
till tre grader varmare än i dag. Då växte ädellövträd som hassel på våra 
breddgrader. 

Hasselnötter. Källa: Wikimedia Commons.
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ÄLDRE STENÅLDER

När inlandsisen försvann kom de första människorna hit. Det är möjligt 
att tänka sig en första invandring från väster och sydväst. Detta bör ha 
skett cirka %!!! år före Kristus. De äldsta kända spåren är från en boplats 
i Vilhelmina. Den är närmare #! !!! år gammal.

Den inledande renjägartiden som vi känner från Sydskandinavien sak-
nas här. Det är älgen som är det betydelsefulla bytesdjuret redan vid denna 
tid.

Föremålsformerna från människans första tid i länet har sitt ursprung i 
södra Skandinavien men här hos oss användes inte Ainta som redskapsma-
terial. Här användes de lokala stenarter som mest liknade Aintan. Många 
redskap och vapen gjordes i tät, *nkornig kvartsit och kvarts. 

De boplatser som man känner till från äldre stenålder i Västerbottens län 
är små med anläggningar som härdar och kokgropar. Dessa platser verkar 
inte ha varit direkt strandbundna, som många yngre boplatser är. 

YNGRE STENÅLDER

Cirka B!!! år f Kr. *nns en tydligt utvecklad norrländsk särart. Förutom 
kvartsen och kvartsiten används nu skiffer till spetsar och knivar. Den 
beter sig på ett helt annat sätt vid bearbetning och får därmed helt andra 
former. Skifferföremålens skaft är ofta prydda med djurhuvudformade 
utsmyckningar. 

Dessa djurbilder återkommer på de hällbilder som *nns i våra trakter, 
ristningar och målningar. I dag *nns åtta kända hällbildslokaler i länet, två 
platser med ristningar och sex med målningar. Det vanligaste avbildade 
djuret är älgen vilket stämmer väl överens med att älgben är det domine-
rande benmaterialet på många av de boplatser som har undersökts.

Under perioden B'!!–)'!! år f Kr användes en särskild typ av bostäder 
i inlandet. Resterna efter dessa ser i dag ut som nedgrävda golv med en 
kringliggande vall. I vallen brukar det *nnas en eller Aera öppningar. Vallen 
består av jord, kol, stora mängder skörbränd sten, ben, kasserade redskap 
med mera. Ofta ligger några vallar tillsammans. De har tolkats som rela-
tivt fasta bostäder som användes under vintern. Dessa boplatsvallar kallas 
ibland skärvstensvallar.

En markant skillnad mellan vårt län och stora delar av landet i övrigt är 
att vi inte känner till gravar som är anlagda under stenåldern. På frågan 
vad människorna gjorde med sina döda under denna tid, har vi ännu inte 
något svar.

Omring år )!!! f Kr slutar människorna att bygga skärvstensvallar. 
Boplatserna blir mindre men i stället desto Aer. Ungefär vid denna tid slog 
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grupper av sydskandinavier sig ner längs kusten. Förmodligen kände dessa 
människor till både odling och boskapsskötsel. Kvar efter dem är cirka &!! 
Aintyxor som påträffats i Västerbottens kustområde.

BRONSÅLDER

Under bronsåldern ökar kontakterna med omvärlden. Det är längs kusten 
som den sydskandinaviska bronsålderskulturen först etableras. Den sak-
nas däremot i inlandet. I norra Norrlands inland kommer det i stället från 
cirka )!!! f Kr östliga inAuenser, från Ryssland och Sibirien. Det innebär 
nya föremålsformer som keramik gjord av lera utblandad med asbest, 
kvartsitspetsar med rak bas och östliga bronsföremål. Människorna tycks 
ha sökt sig längre in mot fjällen, möjligen har man börjat utnyttja renen 
mer systematiskt.

Flintyxor från Strandholm, mellan Robertsfors och Bygdsiljum. Foto: Petter Engman.

Asbestkeramik. Foto: Jostein Skeidsvoll. Kvartsitspets med rak bas. Foto: Petter Engman.
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I inlandet *nns många boplatser som helt eller delvis är från denna tid 
däremot saknas gravar. Vid kusten råder ett motsatt förhållande. Där *nns 
många rösegravar men få boplatser är kända. Längs Norrlandskusten *nns 
på Aera platser områden med kokgropar. I en del av dessa verkar man ha 
framställt sältran. En av orsakerna till att framställa stora mängder säl-
tran kan ha varit att man behövde en produkt som var möjlig att byta mot 
brons. 

En gräns blir tydlig mellan norra och mellersta Norrland. Norr om 
denna *nns asbestkeramik, kvartsitspetsar med rak bas och vissa typiska 
östliga bronsföremål. Vi kan se att man inte bara importerade färdiga fö-
remål. Eftersom både en smältdegel och Aera gjutformar har hittats måste 
man även sysslat med någon form av bronshantering. Söder om nämnda 
gräns *nns den typiska sydskandinaviska bronsåldern. Men även under 
bronsåldern har sydskandinaver kommit upp längs kusten. De många 
gravrösena har till exempel sydskandinaviska förebilder. Skillnaden 
mellan Mellannorrland och övre Norrland kan därefter följas framåt i 
historien.

En stor skillnad mellan Sydskandinavien och norra Norrland under 
yngre delen av stenåldern och bronsåldern är avsaknaden av odling hos 
oss. Förutom enstaka tidiga spår av odling längs kusten –  först från cirka 
)!!! f Kr och sedan från cirka #!!! och '!! f Kr – etableras odling och 
kreatursskötsel först cirka '!! e Kr, men då endast som bisysslor vid sidan 
av jakt och *ske.

JÄRNÅLDER

Den tidsperiod som kallas för järnålder är kanske den mest diffusa pe-
rioden trots att det är den förhistoriska period som är närmast oss i tid. 
Upp till trakten av Örnsköldsvik kan man följa den skandinaviska järnål-
derskulturen med bofasta människor. Där *nns gårdar med långhus och 
gravhögar. Längre norrut har arkeologerna inte funnit några spår av dessa 
fornlämningstyper. 

Här verkar inte ha skett några häftiga förändringar vid övergången till 
järnålder. Människorna har fortsatt att i huvudsak leva av jakt och *ske. 
Fortfarande i början av järnåldern användes redskap av sten, men tillverk-
ningstekniken var inte längre lika för*nad. Keramik som är gjord av lera 
uppblandad med asbest fanns fortfarande i början av perioden. Då bestod 
den av så mycket asbest att man kan påstå att det är asbest som är utblan-
dad med lite lera. 

Även under järnåldern har det anlagts gravar längs kusten. Det är 
låga rösen och stensättningar, såväl från början som från slutet av tids-
perioden. De ligger i bland på det som brukar kallas bronsåldersnivåer, 
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omkring &' meter över havet, ibland betydligt lägre, på nivåer som varit 
strandbundna under järnåldern, #! meter över havet. Här *nns också 
enkla tomtningar som säljägarna har använt under järnålder och senare 
tid. Det är rester efter enkla bostäder. Några mer permanenta bostäderna 
har ännu inte hittats. 

I inlandet *nns många härdar som har daterats till järnåldern men inte 
några rester efter bostäder. Härdarna tolkas som lämningar efter en skogs-
samisk befolkning. Längst upp i fjällen *nns en typ av hyddlämning som 
kallas stalotomter. Dessa har använts under järnåldern och medeltiden, 
framför allt under vikingatid. Det är vallformiga lämningar efter hyddor 
som ofta ligger några stycken tillsammans, i nivå med trädgränsen. 

I länet har ett Aertal föremål påträffats som med hjälp av formanalys 
dateras till järnåldern. Många av dessa har hittats längs Ångermanälven. 
Förmodligen har det gått en handelsled mellan järnåldersbygderna på nor-
ska sidan fjällen och Västernorrland. Även längs Skellefteälven har man 
hittat relativt många järnåldersfynd. 

Under järnåldern har det antagligen förekommit handel med framför 
allt skinn och horn, mellan den fasta bebyggelsen i södra och mellersta 
Skandinavien och Norrlands inland och fjälltrakter. Detta avspeglar sig i 
de många fångstgropar och fångstgropssystem som anläggs i slutet av järn-
åldern. Föremålsformer som vi vet kommer österifrån visar på kontakter 
även i denna riktning.

Flygbild över stalotomter i Remdalen, Vilhelmina. Varje ring är 7–9 m i diameter. Foto: Jan Norrman.
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FORNLÄMNINGAR

Det *nns ett sockenvis ordnat register över alla kända fornlämningar i 
Västerbottens län. Totalt är över )! !!! forn- och kulturlämningslokaler 
registrerade. Fornlämningsregistret *nns att tillgå på Länsstyrelsens kul-
turmiljöfunktion och på Västerbottens museum. 

På webbplatsen Spår från #!!!! år *nns en sökbar karta med länets samt-
liga fornlämningar utprickade.
http://sparfran10000ar.se/sparen-i-landskapet/fornlemningar-och-fynd/
karta.html

Här kan du också se en förteckning över vårdade och skyltade fornläm-
ningar i länet.
http://sparfran10000ar.se/sparen-i-landskapet/fornlemningar-och-fynd/
vardade-och-skyltade-fornlemningar.html

@/6;<-89.
En stor del av fornlämningarna i länet är boplatser, av vilka det *nns cirka 
) !!!. Ofta består en boplats bara av lite skörbränd sten och några avslag 
och kanske en härd. Ibland kan det *nnas större anläggningar som till ex-
empel en skärvstensvall eller någon annan hyddlämning. Ofta kan det vara 
svårt att bestämma en boplats ålder bara genom att titta på den. Eftersom 
det bildas så lite ny jord i barrskog ligger ofta material från olika epoker 
sammanblandade. Beroende på landhöjningen hittar vi i dag resterna efter 
de forntida kustboplatserna en bit in i landet.

En del boplatser är bara en härd där någon vid något tillfälle stannat 
till, eller kanske en plats med avslag, en verkstadsplats där man tillverkat 
stenföremål. Andra boplatser har använts under lång period och vid Aera 
tillfällen.

På grund av det stora antalet boplatser kan det verka som om Väster-
botten var relativt tättbefolkat under stenåldern, vilket är fel. Man får inte 
glömma hur lång tidsrymd det handlar om och hur många platser som kan 
ha använts av en och samma grupp. Man beräknar befolkningstätheten till 
mellan # inv/'! km) och # inv/#(! km) under stenåldern. I dag är siffran 
ungefär # inv/!,) km).

3C,78-7./6<.
En annan fornlämningstyp som är mycket vanlig i våra trakter är fångst-
gropen. Sådana har funnits från äldsta stenålder fram till #%(B, då de för-
bjöds i lag.

Fångstgropen är en norrländsk fornlämningstyp som är särskilt vanlig i 
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inlandet. Vanligtvis ingår den i en lång räcka av gropar, så kallade fångst-
gropssystem. Men det *nns också enstaka gropar. Det längsta kända sys-
temet består av #'( gropar. I dag ser resterna efter fångstgroparna ut som 
ovala, i enstaka fall runda försänkningar med en Aack vall runt kanten. En 
del gropar är grunda, andra ordentligt djupa. Ursprungligen var de unge-
fär ) meter djupa. Eventuellt har insidan varit klädd med trä, dels för att 
försvåra för djuret att ta sig upp, dels för att förhindra att gropen rasade 
igen.

Botten på gropen har i dag ofta rektangulär form. Det har tolkats som 
att det ursprungligen funnits en rektangulär träkonstruktion i botten av 
groparna. Troligtvis har det också funnits stängsel mellan groparna i sys-
temen.

Många gropar har daterats med C#B-metoden. Det har då visat sig att 
gropar som ingår i ett och samma system kan ha helt olika ålder. Även en 
och samma grop kan ge olika dateringar beroende på var i gropen man tar 
proverna. Det visar att man har återanvänt och restaurerat gamla gropar.

Jakt med fångstgrop var en fångstmetod som framför allt användes un-
der senhösten och början av vintern.

7.<D<.
I Västerbotten är gravar kända från bronsåldern och framåt. Sammanlagt 
%%! gravar är registrerade i länet. De Aesta är rösen och stensättningar 
som före landhöjningen låg helt kustnära. De äldsta gravarna är stora och 
riktiga byggnadsverk. Den döde begravdes utan att brännas först. Senare 

Fångstgrop i Flurkmark. Foto: Krister Hägglund.
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började man bränna de döda på bål. Då blev rösena mindre. Ibland är Aera 
personer begravda i samma röse. Det *nns runda rösen och långrösen. 
Emellanåt ligger de enstaka, i bland Aera tillsammans i gravfält. 

Under järnåldern blir gravarna ännu mindre och Aackare. En del ser ut 
som ihopslängda, små stenhögar. Det *nns också gravtyper som vi ännu 
bara har hittat enstaka exemplar av i länet, som skeppssättningen vid Mjö-
sjön och graven vid Prästsjödiket. 

>E;;@+;09.
Det *nns två tydliga grupper av hällbilder i länet, hällmålningar och häll-
ristningar. Sex hällmålningar är kända; vid Sämsjön i Åsele, på Korpberget 
i Lycksele, vid Lögdakullaforsen i Fredrika, på Norsjömorberget i Skel-
lefteå och på två platser på Finnforsberget i Skellefteå. Det *nns också två 
hällristningslokaler; vid Norrfors i Umeälven och vid Laxforsen i Öreäl-
ven. Det vanligaste motivet i bägge kategorierna är älgen.

De två hällristningslokalerna ligger vid forsande vatten, vid första forsen 
uppströms älvmynningen. Hällmålningarna hittar vi på inåtlutande, lod-
räta hällar och block.

Tolkningarna av hällbilderna har genom åren varit många och varie-
rande. Något säkert svar på frågan om deras betydelse kommer vi nog 
emellertid aldrig att få.

Hällristning i Norrfors väster om Umeå. Foto: Krister Hägglund.
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